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Gemeentenieuws
Blik op ons college

gooi ‘t los!

Nieuwe start
Iedere zomer maken we een nieuwe start. Dit
jaar meer dan ooit.
We wachten op de start van een nieuw schooljaar: in de klas of online of een combinatie van
die twee. We starten een nieuw seizoen hard
werken tot onze volgende vakantie. We beginnen aan een nieuwe baan, een nieuw sportseizoen, een nieuw avontuur, boekjaar of aan een
onzekere, nieuwe toekomst. Juist die zal dit jaar
meer voorkomen dan ooit. Het virus, hét ‘Cwoord’: Corona of COVID-19, is daarvan in veel
gevallen de veroorzaker.

mondkapje: gebruik hem! Bijvoorbeeld als je
gaat winkelen. Heb je er een van stof, was hem
dan regelmatig. Heb je er een van papier? Gooi
ze bij het restafval. Laat ze niet slingeren. Het
helpt verspreiding van ziektekiemen te voorkomen en beschermt ons milieu.
Eén ding moet duidelijk zijn: mondkapjes dragen komt niet in de plaats van afstand houden.
De 1,5 meter regel gaat vóór: Samen houden
we afstand voor elkaar! Tegelijk met handen
wassen en schoonmaken wat je aanraakt.

Theezakjes, koffiepads, -cups
en -filters mogen niet in de
gft-bak. Losse koffieprut en
theeblaadjes wél.

Een schone zaak! Normaal toch?
Nieuwe besmettingen
We moeten een nieuwe start maken of we nu
willen of niet. Er is aanleiding voor.
Meer dan tien weken zijn er geen nieuw
geregistreerde Alblasserdammers opgenomen
in een ziekenhuis. Maar dat het virus nog rondwaart is een feit, want in tien dagen, tussen 3
en 13 augustus, steeg het aantal geregistreerde
besmettingen in Alblasserdam met tien procent. Waar meer mensen zich laten testen zijn
helaas ook meer besmettingen geregistreerd:
vijf in tien dagen.
Jong volwassenen, kinderen, ouderen. In onze
regio Zuid-Holland Zuid zien we besmettingen
in alle leeftijdscategorieën. Wie deze zomer in
Nederland is gebleven kan blijven vasthouden
aan de 1,5 meter afstand-regel die zo succesvol was dit voorjaar. Wie uit het buitenland
is teruggekeerd heeft praktijkervaring met
mondkapjes opgedaan. Ook ik. Laten wij allemaal die 1,5 meter weer terug in ons systeem
opnemen, ‘automatiseren’. Samen met handen
wassen, niezen en hoesten in de elleboog en
thuis blijven in combinatie met laten testen bij
lichte klachten. Wacht niet, maak meteen die
afspraak! Er is voldoende testcapaciteit in onze
regio.

De komende tien dagen bereiden we ons op tal
van manieren voor op een nieuwe start.
Persoonlijk wacht mij komende maanden een
nieuwe start in een andere wijk van Alblasserdam. Een nieuwe woning, een andere omgeving, nieuwe buren en het loslaten van wat
waardevol en dierbaar is. In goede harmonie.
Dankbaar voor wat het leven ons tot hier heeft
gebracht.
Zoals gezegd: voor velen breekt een tijd van
loslaten en een nieuw begin aan. Eén ding weten we zeker: een nieuwe start brengt nieuwe
kansen. Laten we die samen pakken. Samen
tegen Corona en met elkaar! Een nieuwe start,
een nieuw begin!

hvcgroep.nl/gft

Hartelijke groet,
Jaap Paans
Uw burgemeester

Houd afstand
Voor al die mensen die op vakantie inmiddels
gewend zijn geraakt aan dat mooie design

Postadres:

Dorp met karakter
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

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

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
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

Vergunningen & Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
Activiteit:
voor:

Locatie:
Datum besluit:

Brandveilig gebruik (vergunning) (Uitgebreid)
het brandveilig gebruiken
van een nieuw Integraal
Kindcentrum De Twijn
Parallelweg 2
04-08-2020

Inzage
De beschikking en andere ter zake zijnde
stukken liggen van 20 augustus 2020 tot en
met 1 oktober 2020 ter inzage.
De stukken kunnen worden ingezien na
telefonische afspraak, tel. 078 - 770 61 05:
- 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.

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

Bovenstaande informatie voor het inzien
van stukken kan afwijken in verband met
de Corona maatregelen. Voor het laatste nieuws raadpleeg de website van uw
gemeente.

Activiteit:
Voor:

Een afspraak kan gemaakt worden via
het telefoonnummer 14078, de naam van
de gemeente dient vervolgens te worden
ingesproken.

Activiteit:
Voor:

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.

Locatie:
Datum besluit:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het verlengen van een
dakkapel
Veenmos 10
04-08-2020
Kap
het vellen of te doen vellen
van een houtopstand
(westerse levensboom
(Thuja occidentalis))
Vijverhof 19
05-08-2020

Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Alblasserdam maken
bekend dat zij de volgende aanvraag
omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Activiteit:
Voor:
Locatie:

Datum besluit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het plaatsen van een
tijdelijk provisorium
Nabij de Noorderstraat/
Vechtstraat / biezenkamp
/ Lingestraat Alblasserdam
06-08-2020

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:

Handelen in strijd met
regels RO
Voor:
het verzoek om wijziging
gebruik van het
bestemmingsplan
Locatie:
Dam 39
Datum ontvangst: 06-08-2020
Activiteit:

Handelen in strijd met
regels RO
Voor:
het wijzigen van
zelfstandige naar
onzelfstandige
woonruimte
Locatie:
Dam 55 a
Datum ontvangst: 07-08-2020
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.
Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat
de volgende
aanvraag voor een omgevingsvergunning is
ingetrokken:
Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor:
het realiseren van een
aanbouw
Locatie:
Vossestaart 1
Datum ontvangst: 30-06-2020
Vergunningen en Meldingen,
19 augustus 2020

Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een
nokverhoging
Locatie:
Waalsmondelaan 24
Datum ontvangst: 07-08-2020
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