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Gemeentenieuws

Vergunningen en meldingen

Nieuws

Subsidie voor meer groen in de tuin
Inwoners van Alblasserdam kunnen subsidie
krijgen voor maatregelen die de tuin, het huis
of de straat klimaatbestendig maken. Dat
wil zeggen dat u zich voorbereidt op weersextremen als droogte, hitte en hoosbuien.
Waterschap Rivierenland stelt deze subsidie
beschikbaar.

Kijk op www.waterschaprivierenland.nl/
klimaatactief voor meer informatie over de
subsidieregeling.

Wat kunt u doen?
U kunt subsidie krijgen voor bijvoorbeeld
de vervanging van tuintegels door planten,
plaatsing van een regenton, het aanbrengen
van waterdoorlatende verharding in uw tuin
of de aanleg van een groen dak. Als u daarbij
samenwerkt met anderen, in uw straat of wijk
of in een stichting of vereniging, kunt u zelfs
extra subsidie krijgen.

Inzage
Stukken zijn ter inzage op het gemeentehuis,

Het doel is dat regenwater in natte perioden
snel afgevoerd kan worden en dat we het water
in tijden van droogte langer vasthouden.
Door meer beplanting en bomen zorgen we
voor schaduw en verkoeling bij erg warm weer.

Nieuws

Toezichthouders Sociale Dienst
Drechtsteden
Aanwijzingsbesluit toezichthouders binnen
de Sociale Dienst Drechtsteden.
De directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden wijst per 15 april 2018 speciﬁeke
medewerkers aan als toezichthouders voor de
Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkeloze werknemers (IOAW),

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend
dat de volgende (aanvragen voor) de
omgevingsvergunningen zijn:
Verleend:
Activiteit:
Bouw, Monument
Het herstellen van de
fundering
Locatie:
Kortland 57
Datum besluit:
29-03-2018

de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).
Wilt u het aanwijzingsbesluit inzien, kijk dan
op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden: www.socialedienstdrechtsteden.nl

Raads- en comissievergadering

Beroep
Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben
gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat zij dat niet hebben gedaan, beroep worden
ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam. Op grond van artikel 6:7 van de
Awb bedraagt de termijn voor het indienen
van een beroepschrift 6 weken. De termijn
vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van de
Awb, aan met ingang van de dag na de dag
waarop een exemplaar van de beschikking
ter inzage is gelegd. De beschikking treedt in
werking met ingang van de dag na het einde
van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum
beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van
de Awb om een voorlopige voorziening is verzocht. Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist.
Een verzoek om voorlopige voorziening dient te
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.
Verleend
Activiteit:

Locatie:

Commissievergadering

Datum besluit:
Activiteit:

Op donderdagavond 19 april 2018 is er een
raadsavond gepland voor de gemeenteraad
van Alblasserdam. Op het moment van publicatie van deze Klaroen is de agenda voor de
raad nog niet bekend. U kunt de agenda en
de openbare stukken voor deze vergadering
vanaf donderdag 12 april terug vinden in het

Raadsinformatiesysteem (RIS) op de
website van de gemeente Alblasserdam,
www.alblasserdam.nl. Als u op de foto van de
gemeenteraad klikt, komt u direct in het RIS.
Voor vragen kunt u terecht bij de griﬃe van de
gemeenteraad, griﬃer@alblasserdam.nl
f 078-770 6014/6015.

Raads- en commissieagenda
Dinsdag 17 april, 19.00 uur, Drechtraad
Gemeentehuis Dordrecht
Donderdag 19 april,

gemeenteraad Alblasserdam
Burgerzaal gemeentehuis Alblasserdam

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw
Het plaatsen van een
damwand
Lammetjeswiel Ter
hoogte van Pijlstoep 40
26-03-2018
Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Het bouwen van een
geitenhok en een aanbouw
Blokweerschekade 7
28-03-2018
Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/
Uitweg
Het uitbreiden van het
bedrijfspand
Nieuwland Parc 440
29-03-2018

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).
Verlengd
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Aanleg (Uitvoeren werk
of werkzaamheid), Bouw,
Inrit/Uitweg, Kap
Het uitvoeren van civiele
werkzaamheden
Vinkenpolderweg D545
28-03-2018
Bouw
Het realiseren van een
dakopbouw
Resedastraat 15
28-03-2018

Ingediend
Activiteit:

Bouw
Het realiseren van een
corridor
Locatie:
De Alblashof 1 b
Datum ontvangst: 29-03-2018
Activiteit:
Kap
Het vellen of te doen vellen
van negen houtopstanden
(3x witte paardenkastanje
(Aesculus hippocastanum),
valse christusdoorn (Gleditsia triacanthos f. intermis,
2x zilverlinde (Tilia tomentosa) en 3x Hollandse linde
(Tilia europaea))
Locatie:
Raadhuisplein
Datum ontvangst: 26-03-2018
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.
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Waar vindt u wat?
Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

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

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
Ook voor vergunningen en bouw- en
woningtoezicht kunt u tijdens deze uren
terecht.
Zorgloket
Maandag t/m vrijdag 9-12 uur
078-7706190
Zeelt 2 (noodgebouw Nokkenwiel)
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
• donderdag: 9.00 uur - 16.30 uur
Afsprakenspreekuur:
• dinsdag van 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
bmomanagement@alblasserdam.nl.

