Albrandswaard Actueel
Donderdag 19 januari 2012

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 22 t/m 28 januari:
geen collecte

Nieuws
Informatiebijeenkomsten over Visie Molendijk
De ontwerpvisie gaat over het gebied in Rhoon tussen de Molendijk, Stationsstraat en de A15.
De informatiebijeenkomsten zijn op donderdag 26 januari 2012 en donderdag
9 februari 2012, beide van 19.30 uur tot 20.30 uur in het gemeentehuis aan
de Hofhoek 5 in Poortugaal. De direct betrokkenen zijn per brief uitgenodigd.

Landelijke Opschoondag zaterdag 10 maart
Op zaterdag 10 maart organiseert de Stichting Nederland Schoon de Landelijke Opschoondag. Ook de gemeente Albrandswaard doet hier weer aan
mee. Maar dat kunnen we niet alleen, daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers die samen met ons de handen uit de mouwen willen steken.
Samen gaan we de wijk in om het zwerfafval op te ruimen, zodat we aan het
eind van de dag kunnen zeggen dat Albrandswaard en dus Nederland weer
een stukje schoner is geworden. De gemeente zorgt voor grijpers, veiligheidsvesten en vuilniszakken om het zwerfafval in te doen en aan het einde
van de dag halen we de volle vuilniszakken bij u op.
Wilt u meehelpen? Meldt u dan voor vrijdag 2 maart aan bij Wendy Zwagemaker van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoon (010) 506 17 63 of
per e-mail w.zwagemaker@albrandswaard.nl.

Ondergrondse container voor kunststof verpakkingsafval
In de wijk Kasteeltuin in Poortugaal, bij het appartementengebouw Muiderslot in
Duivenvoorde, staat een ondergrondse container voor kunststof verpakkingsafval.
Iedereen mag gebruik maken van deze container. Meer scheiden, minder afval.

Spreekuur Verkeer
Wanneer? Dinsdag 24 januari, 16.30 uur
Waar?	Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal
Let op! 	Alleen op afspraak. Geef aan over welke situatie u wenst te
spreken. Per afspraak wordt circa 15 tot 20 minuten ingepland.
Informatie?	Beheer Openbare Ruimte, Marjolein van Eekeren,
telefoon (010) 506 17 83 (dinsdag t/m donderdag).

Vergaderingen
Politieke Markt - Raadsvergadering
Wanneer?
Maandag 23 januari, 20.30 uur
Waar?
Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht
3. Vragenhalfuur
4. V
 aststelling besluitenlijst raadsvergadering 22 december 2011
5. Ingekomen stukken raad
6. Hamerstukken
a. Notitie Verzekeringenbeleid
b. Vaststelling functiegebouw griffie
7. D
 ecentralisaties Bestuursakkoord 2011-2015
Besloten
8. G
 eheimhouding CAI
9. Sluiting
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Uitreksel GBA nodig?

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

Werkzaamheden
Vervangen gasleiding Dorpsdijk, Rhoon
Wanneer?	Maandag 23 t/m vrijdag 27 januari
Waar?	Dorpsdijk, vanaf de Groene Kruisweg tot de Werkersdijk
Let op!	In verband met de beperkte werkruimte wordt de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingroute wordt met
borden aangegeven.
Informatie?	Firma Marconi, de heer J. van Marion, telefoon 06-12983891.

Bekendmakingen
Aangevraagd / voorgenomen
Om u te informeren publiceert de
gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen
besluiten. U kunt hiertegen nog geen
bezwaar indienen.
Omgevingsvergunning
Rhoon
-	Langstraat 2, 3162 WC verbouwen leslokaal naar een
ruimte voor kinderdagverblijf

-	Havendam 3, 3161 XB - brandveilig gebruik bouwwerken voor een
zorghotel (datum bekendmaking:
12-01-2012)
-	Alma Tademahof 6, 3161 DM bouwen woning (datum bekendmaking: 16-01-2012)
-	Welhoeksedijk 16, 3171 TB - maken
dakterras (datum bekendmaking:
10-01-2012)
-	Dorpsdijk 40a, 3161 KG - tijdelijk
vestigen bedrijvencentrum (datum
bekendmaking: 16-01-2012)
Intrekken vergunning

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 J.E. Koffie, Albrandswaardsedijk 74, 3172 AA 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.

Rhoon
-	Binnengracht 6-6a, 3162 WD oprichten sportschool met buitenschoolse opvang (datum bekendmaking: 12-01-2012)
Kennisgeving incidentele festiviteit
Rhoon
-	Kerkstraat 12, 3171 GG - organiseren feestavond zaterdag 12 januari
2012 van 19:00 - 02:30uur - De
Brinkhoeve (datum bekendmaking:12-01-2012)
Overige
Poortugaal
-	Klaverruiter 18, 3171DG - plaatsen
container in periode van 13 februari
t/m 2 maart 2012 – particulier (datum bekendmaking: 12-01-2012)

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 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.
Omgevingsvergunning
Rhoon

Vraag uw uitreksel digitaal aan via onze website.

Rhoon
-	Julianastraat - innemen standplaats
in 2012 voor verkoop van groenten
en fruit op vrijdagen - Groenten en
Fruit Specialist (datum bekendmaking: 12-01-2012)
Beslissing art. 48 en 83 wet GBA
Na uitvoerig onderzoek is gebleken
dat de volgende persoon niet meer
op het adres woont waar hij volgens
de gemeentelijke basisadministratie
(GBA) van Albrandswaard staat ingeschreven:
-	De heer R.R. Beukers, Meidoorn 48,
3171 NB Poortugaal
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten dat in de
GBA moet worden vermeld: ‘verblijfplaats onbekend’. Dit betekent dat
deze persoon formeel niet meer in
Nederland woont.
Besluit Registratie Kinderopvang
(art. 10 BRK)
Per 01 januari 2012 is verwijderd uit
het Landelijk Register Kinderopvang
de gastouderopvang
-	mevrouw P.E.C. de Jonge - Vergeer,
Wolweverij 21, 2993 CL Barendrecht, registratienr. 378713693.
Per 01 februari 2012 verwijderd uit
het Landelijk Register Kinderopvang
de gastouderopvang van:
-	mevrouw H. van Leeuwaarde, Zevenkampsering 426, 3068 HG Rotterdam, registratienr. 116214247.
-	mevrouw C.L.M. Basso-Sta, Vlielandhoeve 33, 3137 GV Vlaardingen,
registratienr. 200132192.

www.albrandswaard.nl

