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Gemeentenieuws
Blik op ons college

Anders
dan anders
Het is een andere
vakantie dan anders.
Veel gezinnen vullen hun vakantie op
een andere manier
in dan ze misschien
hadden gepland. In
Dorien Zandvliet,
Nederland, in plaats
wethouder
van in een ver warm
land bijvoorbeeld. Of zelfs helemaal thuis.
Rundhausen, Hintergarten, Balkonia, Tuinesië,
Zolderstan....
Tweede golf
En dan gaan ook nog eens al die leuke tradities niet door. Vorige week geen paardenmarkt en geen wielerronde. Geen normale Vakantiebijbelweek en ook Jeugdland moest de
week aan het eind van de vakantie afblazen.
Geen vol Landvast dus. Het is allemaal nog te
spannend met het virus. Het is nog niet weg,
de kans op een tweede golf echt aanwezig.
En dus moeten we drukte blijven vermijden
en moet iedereen vanaf 18 jaar anderhalve
meter afstand van anderen blijven houden. Al
die leuke evenementen kúnnen nu eenmaal
niet met die maatregelen.

ZomerPaspoort
Maar Alblasserdam deed wat het zo vaak
heeft gedaan als de nood aan de man was.
Het kwam bij elkaar. Over de grenzen van
organisaties, stichtingen en verenigingen.
Stichting Jeugdland, Landvast, Jongerenwerk,
ABC-Team, Scouting, sportverenigingen en
nog veel meer; allemaal dachten ze mee. En
ze verzonnen het ZomerPaspoort, wat even
geweldig is als het klinkt.
Talloze activiteiten
Een boekje dat ieder kind kan kopen en waarmee je mee kunt doen aan talloze activiteiten.
Mijn zoon heeft voor het eerst gebokst, mijn
dochter deed een heel leuke speurtocht. Om
maar wat te noemen. Er is de mogelijkheid te
dansen, te schilderen, te spelen, te knutselen,
te leren vissen, te fotograferen, te voetballen,
te turnen, muziek te maken, te tafeltennissen.... het past allemaal niet in deze column.
Trots
Ik ben bij een aantal activiteiten geweest.
Zoveel kinderen van allerlei leeftijden die
meedoen, lol hebben, spelen, leren. Wat
mogen we trots zijn. Op al die samenwerking.
Op al die creativiteit. Op al die vrijwilligers
die zich inzetten om ieder kind een prachtige
vakantieherinnering te bezorgen.
Op Alblasserdam!

Parkeren met een vergunning in
West-Kinderdijk
De gemeenten Alblasserdam en Molenlanden onderzoeken samen met o.a. bewoners hoe er snel een vorm van vergunningparkeren kan komen in West Kinderdijk
en Kinderdijk/Nieuw-Lekkerland. Het gaat
om een tijdelijke oplossing. De bedoeling
is om volgend jaar met formele, op naam
gestelde parkeervergunningen te gaan
werken.

Kansrijke mogelijkheden

Parkeerverordening

Prettig wonen

De afgelopen maanden heeft de klankbordgroep ‘Parkeren’ gewerkt aan een plan
voor het invoeren van vergunningparkeren.
De betrokkenen willen graag dat dit snel
gebeurt. De gemeenteraad van Alblasserdam stelt de parkeerverordening naar
verwachting op 29 september 2020 vast.
Het uitgeven van een definitieve, formele,
op naam gestelde vergunning is op korte

Eerder dit jaar waren er voor de bewoners
van West Kinderdijk informatiebijeenkomsten over het invoeren van vergunningparkeren. Het belangrijkste doel is ervoor te
zorgen dat het prettig wonen blijft in het
gebied. Vergunningparkeren voorkomt dat
bezoekers aan het Werelderfgoed Kinderdijk en niet-inwoners parkeren op parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor de inwoners.

termijn niet mogelijk in verband met
officiële procedures. Dit is wel haalbaar
vanaf 1 januari 2021.

Daarom worden nu andere, tijdelijke opties
onderzocht om toch zo snel mogelijk een
vorm van vergunningparkeren te kunnen
invoeren.

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:
Activiteit:
Voor:

Bouw
het realiseren van een
nokverhoging
Goudsbloemstraat 14
16-07-2020
Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Sloop
het realiseren van een
nokverhoging
Van Eesterensingel 244
13-07-2020

Locatie:
Datum besluit:

Inrit/Uitweg
het realiseren van een
parkeerplaats in voortuin
Meursingstraat 6
15-07-2020

Activiteit:
Voor:
Locatie:

Kap
het kappen van een boom
Vinkenpolderweg 30

Postadres:

Nieuws

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
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

Datum besluit:

13-07-2020

Activiteit:
Voor:

Roerende zaken
het realiseren van het
ketenplan tbv de
verbouwing van de Lidl
Locatie:
Wilgenplein 2
Datum besluit: 14-07-2020
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Alblasserdam maken
bekend dat zij de volgende aanvraag
omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Reclame
het buiten presenteren van
perkgoed en planten
Sportlaan 1
14-07-2020

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:

Locatie:
Datum ontvangst:

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

Bouw
het bouwen van
een zwembad met
overkapping
Kortland 55
11-07-2020

Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum ontvangst:

Bouw
Gebruiksvergunning
Edisonweg 5
13-07-2020

Activiteit:
Voor:

Bouw
het aanleggen van
pontons
Locatie:
Kortland 36
Datum ontvangst: 13-07-2020
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum ontvangst:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum ontvangst:

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

Bouw
het uitbreiden van het
bedrijfspand door een
aanbouw a/d voorgevel.
Newtonweg 16
15-07-2020
Bouw
het vervangen van
bestaande schuine dak
naar een mansarde dak
Kortland 54 a
17-07-2020

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.

Gemeentenieuws

Activiteit:
Voor:
Locatie:

Datum ontvangst:
Activiteit:

Voor:

Locatie:
Datum ontvangst:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum ontvangst:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum ontvangst:
Activiteit:
Voor:

3 juli 2020

Vergunningen & Bekendmakingen
Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
het plaatsen van een
tijdelijk provisorium
Nabij de Noorderstraat/
Vechtstraat / biezenkamp /
Lingestraat
09-07-2020

Locatie:
Datum ontvangst:
Activiteit:

Voor:
Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
(Uitgebreid)
het plaatsen van een 2e
portaalkraan terminal
Alblasserdam
Nieuwland Parc 429
13-07-2020
Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het plaatsen van 2
matrixborden om het
bezoek aan Kinderdijk in
goede banen te leiden
De Helling 1
15-07-2020

Locatie:
Datum ontvangst:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum ontvangst:

antenneomzetting van
4G naar 5G
Maasstraat 30
16-07-2020
Grondwaterbescherming,
Werk of werkzaamheden
uitvoeren
het realiseren van
een reconstructie en
vernieuwen van het riool
Blokweer Alblasserdam
16-07-2020
Reclame
het buiten presenteren van
perkgoed en planten
Sportlaan 1
10-07-2020

Bouw, Roerende zaken
het uitvoeren van
werkzaamheden ivm

De zomer van 2020 is anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend.
Om het coronavirus onder controle te houden gelden er op veel plekken maatregelen.

Voor iedereen geldt:
Ga buiten het
vakantieseizoen
als het kan.

Bereid je goed
voor.

Wil je in Nederland
op vakantie?

Wil je naar het
buitenland op vakantie?
Reizen zijn mogelijk naar landen met

Volg de
basisregels.

voor een
fris bakkie.

Laat je testen
bij klachten.

Openbaar vervoer, touringcars en taxi's:

Krijg je in Nederland klachten?

Draag een niet-medisch mondkapje en

Blijf thuis en laat je testen. Maak een

vermijd de spits.

afspraak via 0800-1202.

Informeer je goed voor vertrek over het

Weet welke maatregelen gelden

land van bestemming en de maatregelen

tijdens je vliegreis of in landen waar je

die er gelden. Lees het actuele reisadvies

doorheen reist.

op nederlandwereldwijd.nl.
Leef ook in het buitenland de regels na

een geel reisadvies, maar let op de

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, woensdag 29 juli 2020

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het plaatsen van een
dakopbouw
Batavierstraat 12
16-07-2020

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis.

risico’s: de situatie kan onverwacht

Download de Reisapp van

die in Nederland gelden. Als lokale regels

verslechteren.

Buitenlandse zaken en zet pushberichten

strenger zijn, dan gelden deze.

aan. Houd tijdens je vakantie het
Reizen naar landen met een oranje

Nederlandse reisadvies in de gaten.

of rood reisadvies wordt afgeraden.
Kom je toch terug uit zo’n land, dan
moet je thuis 14 dagen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl

Krijg je klachten tijdens je vakantie
in het buitenland? Meld je dan bij de

Weet waarvoor je verzekerd bent
tijdens je reis. Let ook op of repatriëring

lokale gezondheidsautoriteiten. Reis
niet als je klachten hebt.

is inbegrepen.

Basisregels voor iedereen:
Heb je klachten?
Blijf thuis en laat
je testen.

Stop een tak klimop in de bak.
Zo voorkom je maden.

hvcgroep.nl/gft

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Was vaak je
handen.

Voorwaarden meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

