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HVC gesloten

Toegang tot meer containers met
uw afvalpas
Sinds kort kunt u uw restafval kwijt bij alle
ondergrondse containers in de buurt van
uw huis. U kunt nu zelf een container kiezen of uitwijken naar een andere container
dan u gewend bent.
Het dorp is in vijf gebieden verdeeld. Binnen
die gebieden hebben alle inwoners met een
afvalpas toegang tot elke container. De gebieden overlappen elkaar op enkele plaatsen
zodat bewoners aan de rand van een gebied
ook gebruik kunnen maken van een aantal
containers in het aangrenzende gebied.
Betere dienstverlening
De gemeente en afvalverwerker HVC hebben
het systeem aangepast om de dienstverlening
aan inwoners te verbeteren. ,,Als gemeente
hechten we veel waarde aan een goede afvalscheiding. Tegelijk willen we onze inwoners
van dienst zijn. Door het mogelijk te maken
dat mensen meer afvalcontainers kunnen
gebruiken, doen we beide'', aldus verantwoordelijk wethouder Peter Verheij.

Overzichtskaart containers
Op de website van de gemeente staat een
kaart met de gebieden en de bijbehorende
containers: www.alblasserdam.nl/werk-inuitvoering/herinrichtingsprojecten/ondergrondse-containers. Als u niet beschikt over
een computer, kunt u een print van de kaart
ophalen bij de balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden van de Publiekswinkel
(maandag en woensdag van 14.00 tot 19.30
uur en dinsdag, donderdag en vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur). Vanaf dinsdag 15 mei zijn
prints van de kaart af te halen in de nieuwe
Publiekswinkel aan Cortgene 9a, tegenover
het gemeentehuis.

Op Koningsdag (vrijdag 27 april) en Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) is HVC en
het afvalbrengstation gesloten.
HVC zamelt deze dagen niet in. Kijk in de HVC-app of in de online kalender op
https://inzamelkalender.hvcgroep.nl/ om te zien wanneer HVC weer inzamelt.
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De erfgoedcommissie vergadert
Op dinsdag 1 mei 2018 vergadert de gemeentelijke erfgoedcommissie. De vergadering van
de Erfgoedcommissie vindt plaats in het pand
van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard, Cortgene 3 vanaf 15.00 uur. Een
gedeelte van de vergadering is openbaar.

U kunt de agenda per e-mail opvragen bij
de secretaris van de commissie mevrouw C.
Corbeau, c.m.corbeau@alblasserdam.nl. Wilt
u gebruik maken van het spreekrecht? Meld u
dan vóór maandag 30 april 2018, 12.00 uur bij
de secretaris via het mailadres hierboven.
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In gesprek over veilig langzaam verkeer
in Alblasserdam
Hoe ervaart u de voetpaden en ﬁetspaden?
Kunt u achter een kinderwagen of in een
scootmobiel veilig aan het verkeer deelnemen? U bent van harte welkom om hierover
mee te praten of uw ervaringen te delen
tijdens een bijeenkomst op maandag 14 mei
in cultureel centrum Landvast. Inwoners,
gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers

Financiën

Sociaal Raadslieden geven
informatie en advies

van belangenverenigingen zoals onder andere
de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland
gaan met elkaar in gesprek over veiligheid
voor langzaam verkeer. De bijeenkomst is van
19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur).
Meer informatie over de bijeenkomst en hoe
u zich kunt aanmelden vindt u binnenkort op
deze pagina.
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Persoonlijk Minimabudget voor mensen
met een laag inkomen
Wie langere tijd een laag inkomen heeft kan
wel wat extra geld gebruiken. Bijvoorbeeld
voor het kopen van een nieuwe wasmachine
als de oude stuk is. Met een laag inkomen blijft
er vaak onvoldoende geld over om te sparen.
Het Persoonlijk Minimabudget is een bedrag
dat vrij besteed kan worden.

vermogensgrens
• Het is ondanks uw inspanningen voor u niet
mogelijk om uw inkomen op korte termijn
te verbeteren
• U heeft de afgelopen 12 maanden geen
korting op uw uitkering gehad
• U heeft over de afgelopen 12 maanden
geen opleiding gevolgd die door de overheid is geﬁnancierd

Komt u in aanmerking?
U kunt het Persoonlijk Minimabudget aanvragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden als u
aan de volgende voorwaarden voldoet:
• U bent 21 jaar of ouder
• U heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog
niet bereikt
• U heeft een baan of een uitkering én u heeft
minimaal 12 maanden een inkomen dat
minder is dan 110% van het minimuminkomen
• U heeft minimaal 12 maanden een vermogen dat niet hoger is dan toegestane

Waar kunt u terecht?
Het Persoonlijk Minimabudget kan digitaal
worden aangevraagd via de website van de Sociale Dienst: www.socialedienstdrechtsteden.nl.
Heeft u liever een formulier? Dan kunt u bellen
naar de Sociale Dienst, tel. 078-7708910
Wilt u weten of u in aanmerking komt of wilt u
hulp bij het invullen van de aanvraag?
Dan kunt u terecht op het spreekuur van de
Sociaal Raadslieden. U kunt ook bellen naar
tel. 078-2021220 of mailen naar sociaalraadslieden@stichtingwelzijnalblasserdam.nl

Balie Publiekszaken verhuist
naar Cortgene 9a
In verband met de verhuizing naar het
Cortgene 9a, is de balie Publiekszaken van
de gemeente Alblasserdam op maandag
14 mei gesloten. U bent dinsdag 15 mei vanaf
9.00 uur van harte welkom in onze nieuwe
Publiekswinkel tegenover het gemeentehuis.
Houd u er rekening mee dat u daar alleen
kunt pinnen.
Om u zo goed en snel mogelijk te helpen,
werken we vanaf de verhuizing alleen op
afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch
via 14 078 of via onze website
www.alblasserdam.nl (tik in de zoekbalk het
product waarvoor u de afspraak wilt maken,
bijvoorbeeld paspoort).

De openingstijden van de Publiekswinkel
blijven ongewijzigd: maandag en woensdag
van 14.00 – 19.30 uur en dinsdag, donderdag
en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Raads- en commissievergadering
Ivm de mei vakantie zijn er geen geen vergaderingen.

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 donderdag 9.00-12.00 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.
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Vergunningen & Bekendmakingen

Kruising Oude Torenweg/
Vinkenpolderweg aangepast

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben:

Vandaag (woensdag 25 april) wordt de
kruising Oude Torenweg/Vinkenpolderweg
iets aangepast. De uitrit komende vanuit
Oud-Alblas richting de Oude Torenbrug wordt
verbreed. Ook wordt één van de middengeleiders aanpast zodat de mogelijkheid om af te
slaan vanaf de Wensveenrotonde richting de
Vinkenpolderweg en Polderstraat verbetert.

Verleend
Activiteit:
Bouw
			Vinkenpolderweg 33 het
bouwen van een vrijstaande woning Vinkenpolderweg kavel 10
Locatie: 		Vinkenpolderweg 33c
Meander van Souburgh
D 511
Datum besluit:
09-04-2018

Deze aanpassingen worden uitgevoerd voor
aannemer Timmer-Verzijl om de doorstroming van het verkeer op de Oude Torenweg te
verbeteren; verdere maatregelen waaronder
bewegwijzering volgen later.
De werkzaamheden vinden buiten de spitsuren plaats en duren een dag. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer.

Vergunningen & Bekendmakingen
Op 10 april 2018 is een melding ontvangen in
het kader van het "Activiteitenbesluit milieubeheer". Het gaat over het melden van een
reeds bestaand Grieks restaurant gelegen aan
de Dam 43 te Alblasserdam. Deze melding is
afgehandeld onder zaaknummer Z-18-333901.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen,
onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
tel.nr. 078 - 770 85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid vestigt er de aandacht op dat
deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.
Dordrecht,
burgemeester en wethouders
van Alblasserdam namens dezen, de directeur
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat ingevolge de Wet
geluidhinder hogere waarde op de gevel is
vastgesteld voor de te herbouwen woning
aan de Vinkenpolderweg 14. Het besluit is
nodig omdat de nieuwe woning een hogere
geluidbelasting dan de ten hoogst toelaatbare
geluidbelasting van 48 dB (voorkeursgrenswaarde) zal ondervinden ten gevolge van
het wegverkeer op de Oude Torenweg en de
Rijksweg A15.
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen
voor een termijn van zes weken met ingang
van 26 april 2018 ter inzage in het gemeentehuis Cortgene 2 te Alblasserdam.
De stukken kunnen worden ingezien:
• elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en
op maandag- en woensdagmiddag van
14.00 uur tot 16.00 uur
• tevens op maandagavond tot 21.00 uur, na
telefonische afspraak, tel. 078 - 770 61 07.
Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen dit besluit

op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen binnen
zes weken na de datum waarop het besluit is
verzonden. Dit kan bij burgemeester en
wethouders van Alblasserdam, Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam.
Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van
een handtekening en in elk geval bevatten:
naam, adres, telefoonnummer en eventueel
e-mailadres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en de reden van het
bezwaar.
Men kan ook digitaal bezwaar indienen bij de
gemeente via www.alblasserdam.nl. Daarvoor
moet men beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning).
Op de genoemde site staan de precieze
voorwaarden vermeld.
Alblasserdam, 25 april 2018
Burgemeester en wethouders
van Alblasserdam.

Activiteit: 	Bouw
handelen in strijd met
regels RO het bouwen van
een woning
Locatie: 		Vinkenpolderweg 14
Datum gewijzigd
besluit: 		
17-04-2018
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
			
Alblasserdam
Datum besluit:
11-04-2018

Omgevingsvergunningsvrij:
Activiteit: 	Bouw
			het maken van een terrasoverkapping
Locatie: 		
Stenen Kamer 22
Datum besluit:
12-04-2018
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: 	Bouw
			het realiseren van drie
vlonders Lammetjeswiel
Locatie:		
Pijlstoep t.h.v. nr 40
Datum besluit:
11-04-2018
Ingediend:
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het maken van een
terrasoverkapping
Locatie: 		
Stenen Kamer 22
Datum ontvangst: 10-04-2018
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het plaatsen van een dakkappel aan de voorgevel van
de woning
Locatie: 		Adriaan van
Ostadelaan 40
Datum ontvangst: 12-04-2018
Activiteit:
Bouw, Reclame
Voor: 		het uitbreiden van het
achtergebied
Locatie:		
Kelvinring 46
Datum ontvangst: 11-04-2018
Activiteit:
Voor: 		
Locatie: 		
Datum ontvangst:

Inrit/Uitweg
het aanleggen van een oprit
Ratelaar 11
10-04-2018

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.
Vergunningen en Meldingen, 25 april 2018

