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Voor onze kinderen
De staartdelingen doen ze tegenwoordig met
streepjes erboven. Weer wat geleerd. Mijn
dochter kijkt me af en toe wat meewarig aan,
vooral als ik iets mompel dat lijkt op 'vroeger deden we dat anders'. Maar ze snapt de
staartdelingen en zoonlief maakt dapper een
werkstuk waar hij maar af en toe hulp bij
inschakelt. Samen kijken we ‘Klokhuis’, educatief en leuk! Hun werk beoordeel ik ook op
netheid. Dat de juf er effe niet is niet wil niet
zeggen dat we niet netjes hoeven schrijven
natuurlijk. Ze zuchten dat ze dat heus wel
doen hoor. En soms laten we de boel de boel
en doen we bordspelletjes.
Jongleren
Zo goed en zo kwaad als het ging jongleerden
we als ouders de afgelopen weken met werk
en thuisonderwijs. Veel ouders konden thuiswerken, maar er waren ook ouders die hun
beroep niet thuis konden uitvoeren. Ouders
met cruciale beroepen konden hun kinderen
naar de noodopvang brengen. En soms kwamen ouders ineens thuis te zitten omdat hun
werk geen doorgang kon vinden. De horeca,
de cultuursector, de evenementenbranche en
de sport zaten immers op slot.
'Stomme Corona'
Het waren dan ook weken van onzekerheid
en soms van angst en verdriet. Veel mensen
kennen immers in hun omgeving iemand die
met COVID-19 in aanraking is gekomen. Onze
kinderen vonden zeker de eerste weken erg
moeilijk. Dat idee van die enge ziekte maakte
ze onrustig, het feit dat ze afstand moeten
houden, ook van de mensen van wie ze zoveel
houden deed ze soms huilen. Er was het gemis van vriendjes, van sport, van leuke dingen.
Een verjaardag kon niet gevierd en een nieuw
neefje niet bezocht. 'Stomme Corona', hoorde
ik hen soms boos verzuchten.
Fantastische onderwijzend personeel
Maar we sloegen ons er doorheen. Samen
met het fantastische onderwijzend personeel
dat alles uit de kast haalde om alle kinderen
toch onderwijs te bieden. Samen ook met de
mensen van de sportverenigingen die van
alles verzonnen om toch thuis bezig te blijven.
Samen met het Jongerenwerk en het ABCteam die hun challenges hadden. En samen
met het Oranjecomité dat er voor zorgde dat
die Koningsdag tóch wat werd.
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Kniesoor
En ja, we mogen al die mensen echt een
compliment geven. Even klappen in gedachten. Maar ik klap ook voor alle ouders van
Alblasserdam. We gaan later terugkijken, het
misschien aan onze kleinkinderen vertellen.
Van die o zo rare en bizarre periode waarin
we ineens met z’n allen thuis moesten blijven
en zo ons best deden om onze kinderen die
periode zo goed mogelijk door te helpen.
Misschien hebben ze niet altijd alle sommen
gemaakt en wellicht zijn niet alle werkjes
helemaal nagekeken. Een kniesoor die daar op
let. Ze zijn een van de gekste periodes in hun
leven doorgekomen én hebben in veel gevallen ook nog hun staartdelingen geleerd.
Spanning
Samen met de mensen van het Centrum voor
Jeugd en Gezin hebben we oog gehad voor gezinnen waarin spanning was. Ik hoop dat we
de kinderen in die gezinnen in beeld hebben,
maar dat is natuurlijk niet zeker. We kunnen
niet achter iedere voordeur kijken. In deze
tijd is het aan ons allemaal om een beetje op
elkaar te letten. Om, als we zien dat iets niet
klopt, aan de bel te trekken. Maar ook geldt
voor ouders: schakel hulp in als het niet lukt.
Om die hulp vragen is een teken van kracht.
Ordentelijk
Binnenkort gaan de kinderen weer naar
school. Twee dagen in de week. Aan ons als
ouders komt er dan een opdracht bij: te zorgen dat dat ordentelijk verloopt. Iedere school
heeft de ouders van informatie voorzien over
hoe de school het halen en brengen van de
kinderen wil gaan doen. In hoofdlijnen komt
het er op neer dat álle volwassenen altijd afstand van elkaar moeten houden, dat er geen
ruimte is om met elkaar te gaan staan kletsen
en dat de school en het schoolplein verboden
terrein zijn voor ouders. Laten we dat met zijn
allen doen.
Dorien Zandvliet,
Wethouder

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

Herdenking bombardement op
Alblasserdam
Op 11 mei herdenkt Alblasserdam de vier
bombardementen op het hart van het
Damdorp van tachtig jaar geleden.
28 Alblasserdammers kwamen om, vele
gebouwen werden verwoest.

Ruud Boele, voorzitter van de Historische
Vereniging. Dit maakt deel uit van de
gespreksmarathon van de burgemeester
over vrijheid.
Einde herdenkingsweek
Om 21.20 uur eindigt de herdenkingsweek
met het strijken van de vlag bij het monument aan de Polderstraat en het doven van
de lichten bij de vlag. Steek thuis een kaars
aan ter nagedachtenis aan de op 11 mei
1940 omgekomen Alblasserdammers.

Klokken luiden op tijdstip dat de
bommen vielen
De gemeente en het 4 mei comité roepen
u op om vanaf zonsopgang de Nederlandse- en/of Alblasserdamse vlag halfstok
te hangen. Ook de vlag bij het monument
aan de Polderstraat hangt halfstok. Op de
tijdstippen van de bombardementen luiden
de klokken van de kerken. De tijdstippen
zijn: 10.10 uur / 12.40 uur / 14.00 uur /
14.15 uur.
Gespreksmarathon
Tussen het tijdstip van het tweede en derde
bombardement kunt via het YouTubekanaal van de gemeente luisteren naar het
gesprek van burgemeester Jaap Paans met
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Volg de gespreksmarathon van
burgemeester Paans
Burgemeester Jaap Paans begon op 4 mei aan
zijn marathon van 75 gesprekken met Alblasserdammers over de waarde en betekenis
van vrijheid. Tot 12 mei verzorgt Klokradio
dagelijks een uitzending van twee uur met een
samenvatting van de gesprekken. Terugluisteren kan ook via uitzending gemist op www.
klokradio.nl. Een deel van de gesprekken
wordt live gestreamd via het YouTube-kanaal
van de gemeente Alblasserdam.
Live gesprek met Ruud Boele op 11 mei
Zo is op 11 mei het gesprek met Ruud Boele,
voorzitter van de Historische Vereniging
online live te volgen. Op die dag herdenkt
Alblasserdam het bombardement van 11 mei
1940. Dit gebeurt door het luiden van de kerkklokken op de tijdstippen waarop de bommen
vielen, namelijk 10.10 uur, 12.40 uur, 14.00
uur en 14.15 uur. Tussen het klokgelui voor
het twee en derde bombardement kunt u het
gesprek met Ruud Boele beluisteren. Kijk op
www.alblasserdam.nl voor een link naar het
YouTubekanaal van de gemeente.

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.

Luisterboek
Alle gesprekken bij elkaar vormen een luisterboek over de waarde en de betekenis van
vrijheid. De gesprekken worden afzonderlijk
als audiofragment beschikbaar gesteld aan de
Historische Vereniging West-Alblasserwaard
en aan Klokradio. ,,Ik hoop met deze gesprekken een van de laatste kansen te benutten
om uit de monden van ooggetuigen indrukken en ervaringen op te tekenen waarvan
wij als samenleving kunnen leren'', aldus de
burgemeester. ,,Juist nu in deze tijd. Met een
pandemie en een 1,5 meter samenleving die
ervaart dat er enorme vrijheidsbeperkingen
plaatsvinden. Hoe ervaren ouderen dit? Hoe
beleven jongeren het thema vrijheid?
Veel animo
Ooggetuigen van toen: negentigers, tachtigers
en zeventigers hebben zich massaal gemeld.
Maar ook onder jongere Alblasserdammers
is veel animo om het gesprek met de burgemeester aan te gaan. Dit leidt tot een bont
scala gesprekspartners die in leeftijd uiteen
lopen van 8 tot 91 jaar.

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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Raads- en commissievergaderingen

Beste Alblasserdammers,

Geen raadsvergadering in meivakantie

We kijken terug op een zeer geslaagde
Koningsdag. Helaas heb ik tijdens mijn dagelijkse rondje door het dorp geconstateerd
dat het rond Koningsdag erg druk was bij de
bouwmarkt en in winkelcentrum Makado. Dat
stelde mij wat teleur, want hierdoor neemt
het risico op besmetting toe. De gemeente zal
daarom strenger toezicht houden en als het
nodig is handhaven. We hebben nog steeds
te maken met een gezondheidscrisis waarin
mensen in het ziekenhuis belanden of erger,
overlijden aan het coronavirus. Met elkaar
zijn we verantwoordelijk voor een succesvolle
aanpak en beheersing van deze crisis. De
vrijheid die we hebben moeten we koesteren,
want we willen immers geen tweede golf met
besmettingen. Dat betekent dat we ons moeten houden aan de regels zoals deze overal in
het land gelden dus ook in Alblasserdam: blijf
thuis, ga alleen naar buiten als het nodig is,
houd 1,5 meter afstand, nies in de elleboog
en doe alleen de boodschappen, niet samen.
Als we ons hier aan houden komt er voorzichtig ruimte. Dat is dan de verdienste van ons
allemaal!

In verband met de meivakantie zijn er geen
vergaderingen van de gemeenteraad.

Begeleid buiten sporten jeugd
In mijn vorige weekbericht schreef ik al dat
we in overleg waren met de sportverenigingen
om de jeugd t/m 18 jaar onder begeleiding
buiten te kunnen laten sporten. De verenigingen hebben hier zeer snel op geacteerd in
samenwerking met de gemeente. Het college
heeft bewondering en grote waardering voor
de verenigingen, bestuurders, vrijwilligers en
de leden voor hun inzet en creativiteit. Dank
daarvoor! Sinds woensdag 29 april is buiten
sporten voor de jeugd in Alblasserdam een
feit. Kinderen t/m 12 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten en jongeren van 13 t/m
18 jaar mogen op 1,5 meter afstand met elkaar buiten onder begeleiding sporten. Echter
hier gelden wel de regels dat ouders niet langs
de kant staan en de kinderen thuis douchen.
De sportparken Souburgh en Molenzicht zijn
alleen voor deze jongeren weer open. Vrij
sporten mag niet op de sportparken. Veilig en
verantwoord sporten staat voorop!
Steun elkaar
En, beste mensen, laten we elkaar ook iets
gunnen. Laten we bijvoorbeeld nu de jeugd
gunnen dat zij onder voorwaarden weer buiten mogen sporten. Laten we hen steunen en
er zo met elkaar voor zorgen dat door voorbeeldig gedrag we snel een gezondere situatie
krijgen, die weer voor meer ruimte zorgt waarin wij ook iets meer mogen. Het gaat allemaal
stapsgewijs en wellicht niet snel genoeg voor
sommigen. Dat snap ik. Ik kan me helemaal
voorstellen dat het een lastige periode is voor

bijvoorbeeld (horeca) ondernemers, organisaties in de evenementenbranche, zzp-ers of
mensen met contactberoepen zoals kappers
die voorlopig tot 20 mei dicht moeten blijven.
Dit brengt veel onzekerheid met zich mee.
Want wat gebeurt er na deze datum, blijft mijn
bedrijf bestaan? Kan ik mijn personeel nog
behouden? Situaties waar we hopelijk na 20
mei meer duidelijkheid over krijgen. Ik wens u
kracht en geduld toe!
Koningsdag
Het college kijkt met plezier terug op Koningsdag of Woningsdag, zo u wilt. Het was
een dag van saamhorigheid. Iets waar we
op dit moment behoefte aan hebben. Even
de gedachten verzetten en met elkaar op 1,5
meter afstand de verjaardag van onze Koning
vieren. Wat heeft het Oranjecomité met haar
vrijwilligers veel werk verzet om dit tot een
onvergetelijke dag te maken! Ik denk aan de
mooie stoepkrijttekeningen van de kinderen,
dansen met elkaar, het Wilhelmus buiten
zingen, het enorme succes van vlaggen voor
de Koning en voor elkaar, straten die oranje of
rood-wit-blauw kleurden. En alles was live te
volgen. De filmpjes, gemaakt met een drone
door Peter Stam en Cees van der Wal, gaven
een mooi beeld van de beleving van deze
bijzondere dag, waarop de weergoden ons
gelukkig gunstig gezind waren. Ik hoop dat de
taarten de winnaars hebben gesmaakt.
Voedselbank
Ik hoop dat u nog steeds de voedselbank
helpt door houdbare producten te doneren in
de kratten bij drie supermarkten in ons dorp:
Dirk, Coop en Plus. U maakt hiermee veel
gezinnen blij.
Gesprekken over vrijheid
Het comité Dodenherdenking vraagt u om met
elkaar in gesprek te gaan over vrijheid. Ook
kunt u in de week van 4 mei tot 11 mei luisteren naar Klokradio. Daar is dagelijks tussen
16.00 en 18.00 uur een samenvatting te horen
van mijn gespreksmarathon vanwege: '75 jaar
samen vrij zijn'. Inmiddels hebben veel meer
dan 75 mensen zich aangemeld voor een
gesprek dus het wordt nachtwerk.
Het volgende
weekbericht is van de
locoburgemeester.
Met hartelijke groet,
Jaap Paans,
Uw burgemeester

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
aangescherpte maatregelen rondom het
coronavirus voorlopig tot 20 mei a.s. 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.

De eerstvolgende bijeenkomst van de raad
staat gepland op 19 mei 2020.
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De erfgoedcommissie vergadert
Op dinsdag 12 mei 2020 vergadert de
gemeentelijke erfgoedcommissie. De vergadering vindt digitaal plaats vanaf 15.00 uur.
Een gedeelte van de vergadering is openbaar.
Een week voor de vergadering is de agenda
beschikbaar. U kunt de agenda per email

opvragen bij de secretaris van de erfgoedcommissie mevrouw c.m.corbeau@alblasserdam.nl.
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meld
u dan vóór maandag 11 mei 2020 bij de secretaris via het emailadres hierboven of via telefoonnummer 14-078.
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Hulp bij geldzorgen door coronavirus
Het coronavirus heeft voor veel inwoners gevolgen voor de portemonnee. Misschien komt
er op dit moment minder geld binnen en
blijven uw uitgaven gelijk? De Sociale Dienst
Drechtsteden helpt u graag om problemen
te voorkomen en als u problemen heeft. Op
de website www.socialedienstdrechtsteden.
nl/coronaengeldzaken vindt u alle informatie
rondom corona en geldzaken.
Tips of persoonlijk advies
Wilt u bijvoorbeeld zelf aan de slag met het
regelen van uw geldzaken? Dan vindt u op
de site informatie met tips en advies. Wilt u
liever een persoonlijk advies? Dat kan via de
Adviseurs Geldzaken van de sociale dienst of
via de sociaal raadslieden van de SWA
(www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl).

nu helemaal niet meer hoe u de eindjes aan
elkaar moet knopen? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen.
Bijstandsuitkering
Heeft u nog geen schulden, maar een laag inkomen en weinig vermogen? Dan komt u misschien
in aanmerking voor financiële ondersteuning.
Heeft u niet genoeg geld om rond te komen? En
komt u ook niet in aanmerking voor een andere
voorziening of uitkering? Dan heeft u misschien
recht op een bijstandsuitkering.
Kijk voor alle informatie op de website:
www.socialedienstdrechtsteden.nl/
coronaengeldzaken.

Inkomensondersteuning
Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u, als
gevolg van de coronacrisis tijdelijke inkomensondersteuning nodig? Misschien komt u dan
in aanmerking voor tijdelijke inkomensondersteuning. Had u al geldproblemen en weet u
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Markt Alblasserdam weer open
Sinds maandag 4 mei is er weer een weekmarkt in Alblasserdam. Bezoekers kunnen
tussen 11.00 - 16.00 uur terecht op het
Wilgenplein. Hen wordt dringend verzocht om
de maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus in acht te blijven nemen.
Maatregelen markt
Deze maatregelen zijn: Kom alleen, volg de
(aangegeven) lijnen van het eenrichtingsverkeer en houd altijd 1,5 meter afstand.
Eten en/of drinken is niet toegestaan.

voor een succesvolle aanpak en beheersing.
Dat vergt geduld en zelfbeheersing van ons
allemaal. Nu we langzaam wat vrijheden
krijgen doordat jongeren t/m 18 jaar onder
begeleiding weer buiten kunnen sporten en
we steeds meer buitenshuis zijn neemt het
risico op besmetting toe. Om een tweede golf
besmettingen te voorkomen geldt nog steeds:
ga alleen naar buiten als het echt nodig is.
Toezicht
De gemeente ziet toe op strakke naleving
van de regels in winkelcentra, tuincentra en
(bouw-) markten en door pandeigenaren,
winkeliers, ondernemers en winkelend
publiek.

Met elkaar verantwoordelijk
We hebben te maken met een gezondheidscrisis en zijn met elkaar verantwoordelijk
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Ontwikkeling van de wijk Waterhoven
De gemeente Alblasserdam en ontwikkelaar Klein
Alblas hebben de afgelopen jaren nauw samengewerkt aan de bouw van de wijk Waterhoven.
Kortgeleden heeft de gemeente de samenwerkingsovereenkomst met Klein Alblas beëindigd.
Overleg met andere partijen
De gemeente is het niet met Klein Alblas eens
geworden over hoe we samen de laatste 23 projectwoningen aan de Stenen Kamer, de Paardenboonhof, de Raapzaadhof en de Vlashof kunnen
realiseren. Onderhandelingen over aanpassing
van de afspraken over de ontwikkeling van deze
woningen hadden geen resultaat.

Daarom heeft de gemeente de overeenkomst
met Klein Alblas beëindigd. We gaan met
andere marktpartijen in overleg om deze woningen alsnog te kunnen bouwen. We willen
namelijk nog steeds de wijk zo snel mogelijk
afbouwen.
Vrije kavels
De beëindiging van de overeenkomst betreft
niet de 11 vrije kavels aan de Raapzaadhof
en de Vlashof. De verkoop van de vrije kavels
blijft in handen van Klein Alblas. De (toekomstige) bewoners van Waterhoven zijn door ons
op de hoogte gebracht.
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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

Telnr: 030-7606055
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Vergunningen & Bekendmakingen

Website over bombardement op Alblasserdam
Op de dag dat tachtig jaar geleden bommen vielen op Alblasserdam gaat de website
www.11mei1940.nl online. Op deze website
is een virtuele wandeling te maken langs de
plaatsen waar de bombardementen op 11 mei
1940 grote schade hebben aangericht.
Foto's van toen
Duitse invallers voerden die dag vier zware
bombardementen uit op het dorp. 28 inwoners
kwamen om het leven en circa 180 woningen en
winkels werden verwoest. Op zo'n 50 plekken
in het dorp zijn foto’s geplaatst waarop te zien
is hoe die plek er na het bombardement uitzag.
De bezoekers worden via Dam, Polderstraat,

Telnr: 088-7460090

Oranjestraat weer terug naar de Dam geleid.
De route gaat verder naar Cortgene en
Kerkstraat.

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

Foto's zijn welkom
Het idee, ontwerp en ontwikkeling van de website en de virtuele wandeling zijn van Alblasserdammer Edgar Veen. Dankzij de medewerking
van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard kon hij beschikken over veel fotomateriaal uit die periode. Heeft u nog foto’s van het
bombardement of de Tweede Wereldoorlog in
uw bezit? Dan wordt u vriendelijk verzocht digitale exemplaren te delen met de Historische
Vereniging West-Alblasserwaard.

De Polderstraat na
het bombardement
van 11 mei 1940.

Voor:
Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

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
van Dijk, M
14-07-1991
10-03-2020
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.
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. 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.

Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het plaatsen van dakkapel
en nokverhoging
Azaleastraat 1
20-04-2020
Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het maken van een
dakopbouw
W B van der Veldenstraat
45
21-04-2020

Monument
het aanpassen van een
kooiladder en een hekwerk
brug over de rivier Noord,
nabij Grote Beer 1
21-04-2020
Roerende zaken
het plaatsen van een dichte
container
Wilgenplein 2
22-04-2020

Geweigerde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunning hebben
geweigerd:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Roerende zaken
het plaatsen van een
aanhanger
Oost Kinderdijk 339
22-04-2020

Geweigerde onttrekkingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zijn
de volgende ontrekkingsvergunning hebben
geweigerd:
Voor:

het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige
woonruimte

Locatie:
Datum besluit:

Plantageweg 8
22-04-2020

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:

Bouw
het plaatsen van een dakkapel
Locatie:
Ganzerik 10
Datum ontvangst: 18-04-2020
Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een dakopbouw
Locatie:
De Wig 30
Datum ontvangst: 23-04-2020
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,
woensdag 6 mei 2020

