Albrandswaard Actueel
Donderdag 11 januari 2012

Nieuws

Gemeente Albrandswaard
Bezoekadres
Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal
Postadres
Postbus 1000, 3160 GA Rhoon
Telefoon: (010) 506 11 11
Fax:
(010) 501 81 80
E-mail: info@albrandswaard.nl
Website: www.albrandswaard.nl
Openingstijden Burgerzaken
Aanvragen reisdocumenten,
rijbewijzen en andere producten
elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur
maandagavond: 17.30 - 20.00 uur
woensdagmiddag:		
12.30 - 15.00 uur
Afhalen aangevraagde
reisdocumenten, rijbewijzen en
andere producten
elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur
maandagavond: 17.30 - 20.00 uur
Maandagavond is Burgerzaken niet
geopend voor burgerlijke stand
werkzaamheden, zoals aangifte
geboorte, huwelijk of overlijden.
Ook voor eerste inschrijving in
Nederland en hervestiging uit het
buitenland kunt u op maandagavond niet terecht.
Openingstijden
Afvalscheidingstation
maandag t/m
vrijdag:		
10.00 - 12.30 uur
en		
13.30 - 15.30 uur
zaterdag:		
10.00 - 12.30 uur
Klachten en meldingen
Meldpunt:
(010) 506 17 77
Milieuklachten: 0888 333 555
Storingen CAI: 088 2249 111
Spreekuur burgemeester en
wethouders
Op maandag 23 januari houdt
burgemeester Harald M. Bergmann (Openbare Orde, Veiligheid,
P&O, BAR-samenwerking) van
19.30 - 20.15 uur spreekuur in
het gemeentehuis, Hofhoek 5 in
Poortugaal (ingang grote trap).
Collecte
Van 15 t/m 21 januari:
geen collecte

Aangevraagd / voorgenomen

Dinsdag 14 februari 2012: Toekomstavond
Albrandswaard stelt zichzelf de vraag ‘Wat voor gemeente willen we
over 15 jaar zijn?’. In de afgelopen periode is er met een paar honderd
inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties en
instellingen over deze vraag gesproken. Begin februari ligt er een concept Toekomstvisie Albrandswaard 2025. Wij horen graag van u hoe u
daarover denkt. Noteer dus vast in uw agenda dinsdag 14 februari 2012
van 19.30 tot 21.30 uur, gemeentehuis in Poortugaal: ‘Toekomstavond’.
Meer nieuws volgt.

Kijk ook eens op www.albrandswaard2025.nl

Gemeentegids
De gemeentegids van Albrandswaard wordt komend jaar weer uitgegeven
door Akse Media BV uit Den Helder.
Akse Media is deze week gestart met de actualisatie van de redactionele
adressen voor de gemeentegids 2012. Organisaties en verenigingen zijn via
de e-mail benaderd door Akse Media om zelf hun gegevens te controleren en
zo nodig te wijzigen. Organisaties en verenigingen die geen e-mailadres hebben, worden in de komende weken telefonisch door Akse Media benaderd of
ontvangen een brief. Wanneer uw vereniging of organisatie geen bericht heeft
gehad, en wilt u toch goed in de gemeentegids worden opgenomen, dan kunt
u contact opnemen met Akse Media.
Contactgegevens Akse Media:
Akse Media (t.a.v. gem. gids Albrandswaard)
Postbus 6033, 1780 KA Den Helder
Telefoon: 0223-673010 (redactie Akse Media)
E-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gem. gids Albrandswaard)

Werkzaamheden
Nachtelijke werkzaamheden Vaanplein
Komend weekend worden ’s nachts op het Vaanplein bouwwerkzaamheden
uitgevoerd. Waar de A15 de A29 kruist, wordt een deel van het oude - niet
meer in gebruik zijnde viaduct - gesloopt. Ook wordt een grondkerende
damwand ingetrild om een bouwkuip te maken voor een pijler van de nieuwe
fly-over. Het werk wordt ’s nachts uitgevoerd omdat tijdens de werkzaamheden de verbindingsweg van de A29 naar de A15 dicht moet en de rijksweg
overdag maximaal beschikbaar moet blijven voor het wegverkeer. Bewoners
in de directe omgeving zijn geïnformeerd door middel van een bewonersbrief.
Het intrillen van de damwanden vindt plaats op vrijdag 13 januari tussen
22.00 en 06.00 uur, op zaterdag 14 januari tussen 20.00 en 06.00 uur en
op zondag 15 januari tussen 20.00 en 05.00 uur. Het slopen van het oude
viaduct gebeurt op zaterdag 14 januari tussen 20.00 en 06.00 uur en op
zondag 15 januari tussen 20.00 en 05.00 uur.
Ontheffing gemeente
Voor het geluid dat door de werkzaamheden ontstaat, zijn door de gemeente
de benodigde vergunningen en ontheffingen verleend. Uiteraard probeert aannemer A-Lanes A15 de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.
Wegafsluiting en omleiding
Tijdens de werkzaamheden is de verbindingsweg van de A29 naar de A15
(Bergen op Zoom richting Rozenburg) tijdelijk voor alle verkeer afgesloten.
Het verkeer komende uit Bergen op Zoom/Zierikzee/Hoeksche Waard en
gaande in de richting van Den Haag/Europoort/Havens 2000-9900 wordt ter
plaatse met gele borden omgeleid via de A15 (Europoort-Ridderkerk), af- en
toerit 20 (Barendrecht/IJsselmonde). Dit is omleidingsroute K.
Verbreding A15
De sloop- en bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het
A15 MaVa-project: de verbreding van rijksweg A15 tussen de Maasvlakte en
het Vaanplein. Op het Vaanplein worden de verbindingswegen verruimd door
de aanleg van nieuwe viaducten. Ook wordt op de A29 vanaf het Vaanplein in
zuidelijke richting een rijstrook toegevoegd tot aan de afslag naar de Kilweg.
Projectuitvoerder is A-Lanes A15 (Ballast Nedam, John Laing, Strabag, Strukton). Opdrachtgever is Rijkswaterstaat.
A-Lanes A15 werkt op basis van een strakke planning. Toch kan het gebeuren
dat door onvoorziene omstandigheden de werkzaamheden langer of korter

Uitreksel GBA nodig?

Bekendmakingen
Om u te informeren publiceert de
gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen
nog geen bezwaar indienen. Het is
in bepaalde gevallen wel mogelijk
op een andere manier te reageren
(bijvoorbeeld door een zienswijze in
te dienen). Als dit zo is, dan is dit
apart bij de publicatie vermeld.

Omgevingsvergunning
Rhoon
-	Dorpsdijk 5, 3161 KB plaatsen dakkapel
-	Aan het wandelpad naast de
nieuwe stuw ‘Koedood’ - bouwen
van een info- / gedenkzuil
- Essendijk naast nummer 34 bouwen woning
-	Omloopseweg 4 a - bouwen
dakopbouw en twee dakkapellen
-	Dorpsdijk 40 a - tijdelijk vestigen
bedrijvencentrum
- Nabij Groene kruisweg 399 slopen scrapertrapstation
Poortugaal
-	Welhoeksedijk 16, 3171 TB maken dakterras
Voorgenomen beslissing art.
48 en 83 wet GBA
Na uitvoerig onderzoek is gebleken
dat de volgende personen niet
meer op het adres wonen waar zij
volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Albrandswaard staan ingeschreven:
-	De heer M.J. Jacobus,
Zuidburg 51, 3162 SJ Rhoon
-	Mevrouw S.S. Manbodh, Kerkachterweg 35, 3171 GC Poortugaal
Het college van burgemeester
en wethouders is van plan de
vermelding in de GBA voor deze
personen te wijzigen in ‘verblijfplaats onbekend’. Hierdoor wonen
deze personen formeel niet meer
in Nederland. Bent / kent u een
van genoemde personen? Neem
contact op met de gemeente.
Telefoonnummer (010) 506 11 11
/ e-mail: info@albrandswaard.nl.

zes weken na de datum die bij het
besluit staat vermeld onder ‘datum
bekendmaking:…’.
Zet in uw bezwaarschrift in elk
geval de volgende gegevens: uw
naam en adres, de datum waarop
het bezwaarschrift is geschreven,
de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw
bezwaar en uw handtekening.
Voorlopige voorziening
aanvragen
Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en:
1.	dat het voor u belangrijk is dat
er zeer snel een uitspraak wordt
gedaan
2.	dat het besluit van de gemeente
leidt tot een situatie die niet kan
worden teruggedraaid
U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam.
Een voorlopige voorziening is geen
definitief besluit, maar zorgt ervoor
dat een besluit nog niet in werking
kan treden. Voor meer informatie
over voorlopige voorzieningen kunt
u contact opnemen met de sector
Bestuursrecht van de rechtbank.
Wijziging bouwvergunning
eerste fase
-	Molendijk 48, 3161 KN - vergroten woning Poortugaal (datum
bekendmaking: 23-12-2011)
Omgevingsvergunning
Rhoon
-	Dorpsdijk 5,3161 KB - plaatsen
dakkapel (datum bekendmaking:
30-12-2011)
-	Pieter De Raedtstraat 5, 3161
XH - plaatsen dakkapel (datum
bekendmaking: 30-12-2011)
-	Goudstuk 11, 3162 XG - plaatsen
dakkapel op de achtergevel (datum bekendmaking: 29-12-2011)
-	Sering 6, 3161 CT - slopen
bestaande woning en bouwen van
een nieuwe (datum bekendmaking: 30-12-2011)
Poortugaal
-	Albrandswaardsedijk 74n, 3172
AA, slopen gebouw technische
dienst en 4 opslagruimten (datum
bekendmaking: 30-12-2011)

Verleend / besloten
Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met een
van onderstaande besluiten van
de gemeente, dan kunt u een
bezwaar indienen. Doe dit binnen

Intrekken vergunning
-	Prins Bernhardstraat 28, 3171
CP - bouwen praktijkruimte t.b.v.
natuurgeneeskunde en het vestigen van een taxibedrijf (datum
bekendmaking: 30-12-2011)

duren of op een ander moment plaatsvinden. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. De meest actuele informatie over het project is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/a15mava.
Meer informatie
Voor algemene vragen over de werkzaamheden of de verbreding van de A15
kan men contact opnemen met het gratis telefoonnummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (bereikbaar van 06.00-22.30 uur). Ook is er meer informatie te vinden op de volgende websites: www.rijkswaterstaat.nl/a15mava en
www.vanAnaarBeter.nl

Vraag uw uitreksel digitaal aan via onze website.

www.albrandswaard.nl
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Werkzaamheden

Vergaderingen
Hoorzitting Commissie voor Bezwaarschriften

Vervangen gasleiding Tijsjesdijk, Rhoon

Wanneer / Waar? donderdag 19 januari 2012, gemeentehuis
Agenda:
Zitting is openbaar
		
19.30 uur: bezwaar tegen de weigering afgifte
		
van een paspoort
Informatie
secretariaat commissie, telefoon (010) 506 11 63 of
		
506 11 59 / e-mail a.ostojic@albrandswaard.nl of
		
r.wiekeraad@albrandswaard.nl

Wanneer?
Waar?
Let op!
		
		
		
		
Informatie?

Maandag 16 t/m vrijdag 27 januari
Vanaf de Gaarde tot de Rijsdijk
In verband met de beperkte werkruimte wordt de weg
afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingroute wordt
met borden aangegeven. De werkzaamheden duren twee
weken, uiteraard afhankelijk van het weer en onvoorziene
omstandigheden.
Firma Marconi, de heer J. van Marion, telefoon 06-12983891

Welstandscommissie
Wanneer / Waar?
		
		
Agenda
		
		
Informatie?

Uitreksel GBA nodig?

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur,
gemeentehuis van Barendrecht
(Binnenhof 1 in Barendrecht)
Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de
vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling
Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal).
de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Vraag uw uitreksel digitaal aan via onze website.

www.albrandswaard.nl

