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Voorbereiding verkiezing gemeente- Sociale Dienst Drechtsteden
verruimt openingstijden
raad 21 maart 2018 in volle gang
Op 21 maart 2018 vindt de verkiezing van
de gemeenteraad plaats. De voorbereiding
hierop is in onze gemeente al in volle gang. De
gemeente Alblasserdam heeft geen registratieverzoeken van nieuwe partijen ontvangen.
Nieuwe politieke partijen konden zich tot 28
december 2017 laten registreren.
Kandidatenlijsten
Op maandag 5 februari 2018 levert elke partij
de kandidatenlijst in. Als een partij aan alle
voorwaarden voldoet, doet deze definitief mee
met de verkiezing op 21 maart 2018.

Achter de schermen
Niet alleen de politieke partijen maken zich op
voor de verkiezing. Wij hebben de stemlokalen
al gevraagd of we ook dit jaar gebruik mogen
maken van hun gastvrijheid. En onze stembureauleden hebben een oproep ontvangen om
weer zitting te hebben op een stembureau. Zo
hebben we op 21 maart 2018 weer een team
van getrainde leden die er samen voor zorgen
dat het stemproces op het stemlokaal weer
prima verloopt.
Meer informatie over de verkiezing van de
gemeenteraad vindt u op onze website
www.alblasserdam.nl.

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

Gehandicaptenparkeerplaats

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.

Daarnaast kunt u de Sociale Dienst Drechtsteden op de volgende manieren bereiken:
• Telefonisch via 078 770 8910, op werkdagen
tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00
en 15.00 uur.
• Via Whatsapp, nummer 06 362 416 62.
• Via het vragenformulier op
socialedienstdrechtsteden.nl/vragen.

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

 ouw
B
Het wijzigen van het aantal
appartementen van 26 naar
23 woningen Anjerstraat 25
t/m 69
Hooftmanlaan en de Esdoornlaan
29-12-2017
 ouw
B
Het verbouwen en uit
breiden van de woning
Vijverhof 10
29-12-2017

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).

Verlengd
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij besloten
hebben de volgende aanvraag om omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn
van 6 weken:

Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

In de tweede week van januari zijn de waterbakken aan de Van Eesterensingel leeg. De bakken
worden in maart weer gevuld. Wij doen dit om schade aan de leidingen in de winterperiode te
voorkomen. Daarnaast voeren wij onderhoud uit aan de waterbakken en aan de fonteinen. Dit
onderhoud is nodig, zodat de fonteinen de rest van het jaar weer goed hun werk kunnen doen.

Postadres:

Activiteit:

Activiteit:

Waterbakken Van Eesterensingel in
de winterperiode leeg

• Dinsdag 23 januari 2018 staat de eerste raadsavond ingepland.

Verleend

Locatie:
Datum besluit:

Nieuws

Raads- en commissieagenda

We hebben ook onze openingstijden verruimd.
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur kunt u terecht in de nieuwe ontvangstruimte voor vragen over werk, bijstand,
schuldhulpverlening of Wmo. U heeft de beschikking over een werkplek met gratis wifi of u
kunt gebruikmaken van een van de computers

om informatie op te zoeken. Ook werkgevers
en maatschappelijke organisaties kunnen de
ruimte gebruiken als flexibele werkplek. Verse
koffie wordt geserveerd door medewerkers
met een verstandelijke beperking van stichting
Philadelphia.

Vergunningen & Bekendmakingen

Nieuws

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: De Drentsehof het eerste parkeervak aan de zijkant van
woning nummer 23.

Komt u binnenkort langs? Dan heten we u
graag welkom in onze nieuwe ontvangstruimte. Het eerste dat u op zal vallen is dat de balies verdwenen zijn. De hal met balies hebben
we in de afgelopen weken vervangen door een
ontvangstruimte met informele zitjes en een
koffiebar. Met de gastvrije inrichting hopen we
u beter te kunnen helpen.

Locatie:
Datum besluit:

 ouw
B
Het aanbrengen van betonvloeren en funderingspalen
Vlietbaan D 551
27-12-2017

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

 ouw
B
Het maken van een
dakopbouw
Goudsbloemstraat 2 te
Alblasserdam
29-12-2017

Ingediend
Activiteit:

 ap
K
Het vellen of te doen vellen
van 3 houtopstanden eik
(Quercus robur), es (Fraxinus excelsior) en zwarte els
(Alnus glutinous)
Locatie:
Vinkenpolderweg 35a
Datum ontvangst: 29-12-2017
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.

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

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (Burgerzaken) zijn:
Maandag:
14-19.30 uur
Dinsdag:
09-12 uur
Woensdag:
14-19.30 uur
Donderdag:
09-12 uur
Vrijdag:
09-12 uur

@gemAlblasserdam

Ook voor vergunningen en bouw- en
woningtoezicht kunt u tijdens deze uren
terecht.

gem.Alblasserdam

Zorgloket
Maandag t/m vrijdag 9-12 uur

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 uur – 16.30 uur
• dinsdag en donderdag:
9.00 uur -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.

