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Week in beeld
Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Aangepaste
dienstverlening gemeente

Aankomend weekend beperkte
dienstverlening

De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus hebben effect op de gemeentelijke dienstverlening. Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk
gewoon door. U kunt bijvoorbeeld een Wmo-aanvraag
doen. Waar mogelijk regelt u zaken online of stuurt u
ons een e-mailbericht. U kunt met (dringende) vragen
telefonisch contact opnemen via 14 0172. Het is erg
druk aan de telefoon.

In het weekend van 16 tot en met 18 april 2021 voert
Gemeente Alphen aan den Rijn haar jaarlijkse IT-test uit.
Hierdoor is er het hele weekend, vanaf vrijdagavond
16 april 18.00 uur, een beperkte dienstverlening. De balies
van Burgerzaken zijn daarom op vrijdagavond gesloten.
Ook is het niet mogelijk om gebruik te maken van de
digitale producten op de website, zoals het aanmaken van
een melding. De website is wel beschikbaar voor het

Alleen op afspraak
De inloopbalies zijn gesloten. U kunt alleen naar het
gemeentehuis komen als u een afspraak heeft. Heeft u
verkoudheidsverschijnselen of koorts, stel dan uw
bezoek uit.
Mondkapje
Vanwege het coronavirus is het verplicht een mondkapje te dragen in openbare ruimten, dus ook in het
gemeentehuis.
Meer informatie
Op de website www.alphenaandenrijn.nl/contact en
www.rijnvicus.nl leest u alle details over onze dienstverlening, openingstijden en contactmogelijkheden.

opzoeken van informatie. Vanaf maandag 19 maart zijn de
digitale producten weer beschikbaar.

Wettelijke verplichting
Als gemeente zijn we wettelijk verplicht om onze dienstverlening richting inwoners bij een ramp binnen 48 uur
weer operationeel te hebben. Om deze verplichting te
toetsen, voert de gemeente elk jaar deze test uit.

Openingstijden
Koningsdag
Op Koningsdag, 27 april 2021, zijn alle gemeentelijke
diensten gesloten. Alleen voor spoedeisende zaken kunt u
bellen met 14 0172.
Afvalbrengstation en afvalinzameling
Het afvalbrengstation Ecopark De Limes is gesloten. Ook
wordt er op Koningsdag geen PMD (Plastic, Metaal en
Verpakkingen) en restafval ingezameld in Alphen aan den
Rijn. Dit gebeurt op zaterdag 24 april.

Scheuren, snijden en springen op karton
In het afgelopen jaar zijn we steeds meer online gaan
bestellen. Hierdoor gooien we meer papier en karton weg
en raken de ondergrondse containers sneller vol. Daarom
leegt Gemeente Alphen aan den Rijn de wijkcontainers
vaker. Toch kan het voorkomen dat de container vol lijkt.
Meestal zit de container dan helemaal niet vol, maar zitten
er grote stukken karton bekneld. Helpt u mee dit te voorkomen door te scheuren, snijden en springen?

Lees het laatste nieuws op:

https://www.alphenaandenrijn.nl/
nieuws

Of volg ons via:
Twitter:

https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

of via Instagram:

https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

Scheuren, snijden of springen
Wist u dat als u het papier of karton klein maakt, er meer in
de container past? Karton kleiner maken kan op drie eenvoudige manieren: scheuren, snijden of springen. Kleine verpakkingen kunt u meestal makkelijk kapot scheuren of plat
stampen. Grote verpakkingen kunt u het beste thuis alvast
in stukken snijden. Zo houden we de buurt samen netjes!
Hergebruik papier en karton
Gemeente Alphen aan den Rijn zamelt papier en karton in
voor hergebruik. Van oud papier en karton wordt weer
nieuw papier en karton gemaakt. Door papier en karton
apart te houden van ander afval hoeft er minder restafval
naar de verbrandingsovens en dat is goed voor het milieu!

Wat mag bij oud papier?
Papier en karton kunnen goed gerecycled worden tot nieuw
papier. Bij het oud papier gooit u kranten, folders, enveloppen, wc-rolletjes en kartonnen dozen: het mag allemaal!
Melk- en sappakken horen niet thuis bij het oud papier
maar bij het plastic afval. U kunt papier en karton dus inleveren als het schoon is en geen ijzer of plastic bevat. Kijk
voor meer informatie op www.alphenaandenrijn.nl/papier.

Ecopark de Limes
Lukt het u niet om het karton kleiner te maken door te
scheuren, snijden of springen? Lever het dan gratis in op
Ecopark De Limes. Vergeet niet hiervoor een afspraak te
maken op onze website: www.alphenaandenrijn.nl/ecopark.

of like ons op Facebook:
https://www.facebook.com/
gemeentealphenaandenrijn

of LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/
gemeente-alphen-aan-den-rijn

Kent u iemand die een lintje
verdient?
Welke inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn
verdient volgens u een Koninklijke onderscheiding? Geef
hem op voor de Lintjesregen 2022!
Iemand voordragen
Kent u iemand die zich al een lange periode op een bijzondere manier inzet voor de samenleving? U kunt die
persoon voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding.
Tot 1 juli 2021 kunt u iemand voordragen voor de Lintjesregen in 2022. Iemand voordragen voor de Lintjesregen in
2021 kan niet meer.
Speciale gelegenheid
Wilt u dat de uitreiking plaatsvindt tijdens een andere

gelegenheid dan de Lintjesregen?
Dan dient u uw voorstel minimaal
zes maanden van tevoren in. De
gemeente informeert u een maand
tot twee weken van tevoren of de
persoon in aanmerking komt voor
de onderscheiding.
Meer informatie
Meer informatie en het formulier
om iemand voor te dragen, kunt u
vinden
op
de
website:
www.alphenaandenrijn.nl/lintje.

Commissie bezwaarschriften
Op dinsdag 20 april 2021 staan de volgende
openbare onderwerpen op de agenda van de
Commissie bezwaarschriften:
19.30 uur: Bezwaar tegen het toepassen van
spoedeisende
bestuursdwang
vanwege
het
verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval
20.10 uur: Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning (V2020/995) voor het afwijken

Publicaties
Besluit aanvraag omgevingsvergunning
Proponent Netherlands B.V.,
Boerhaaveweg 5-7, Alphen aan den Rijn
Op 29 maart 2021 heeft de Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH) namens Gemeente Alphen
aan den Rijn een besluit genomen op de aanvraag
van Proponent Netherlands B.V. met kenmerk
2020231541. Dit betreft de opslag van kleine
hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen en
explosieven voor civiel gebruik op Boerhaaveweg
5-7 in Alphen aan den Rijn. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:
- het oprichten, veranderen of in werking hebben
van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of
mijnbouwwerk
-
een beperkte milieutoets voor het oprichten,
veranderen of in werking hebben van een
meldingsplichtige milieu-inrichting
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter
inzage bij Gemeente Alphen aan den Rijn. Vanwege
de coronamaatregelen kunt u het gemeentehuis
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor
contact op via telefoonnummer 14 0172. De inzageperiode is zes weken en start op 15 april 2021,
de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze
bekendmaking. Een dag na de start van de inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode
en beroepstermijn eindigen zes weken na de start
van de beroepstermijn.
Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het
besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Den Haag, Sector
Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt alleen beroep instellen wanneer u gereageerd heeft op het ontwerpbesluit of als u dat
buiten uw schuld om niet heeft gedaan. De termijn
begint op de dag na het ter inzage leggen van het
besluit. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de
dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de
motivering van het beroep bevatten. Verder vragen
wij een kopie van het besluit waar u tegen in beroep
gaat mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. U
kunt ook digitaal beroep indienen. Daarvoor heeft u
wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.
Kijk op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
voor meer informatie over het digitaal indienen van
beroep. De behandeling van een beroep brengt
kosten met zich mee. Het indienen van een beroep
stelt het ingaan van het besluit niet uit.
Voorlopige voorziening
Hebt u een beroepschrift ingediend en vindt u dat
uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing
op uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene
wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om
een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (postbus 20302, 2500 EH Den Haag). U kunt
ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de
website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
voor meer informatie over het digitaal indienen van
een verzoek om voorlopige voorziening. De behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening
brengt kosten met zich mee.

van het bestemmingsplan voor kamerverhuur aan
de Van Nesstraat 17A in Alphen aan den Rijn
20.50 uur: Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning (D2020/126) voor het plaatsen van een
tijdelijke terrasoverkapping (tot 1 april 2021) voor
Grandcafé De Zaak, gevestigd op het Rijnplein 17 in
Alphen aan den Rijn en bezwaar (van derde-belanghebbende) tegen bepaalde voorschriften die zijn
opgenomen in de verleende omgevingsvergunning

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer
088-54 50 000.

Melding Activiteitenbesluit Wet
milieubeheer
Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit
hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding
van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente
heeft de volgende melding ontvangen:
- Proba BV, Voshol 39 in Boskoop: het vervangen
van de oude kas en het plaatsen van een nieuwe,
grotere kas
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Vertrokken, onbekend waarheen
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer
wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie
Personen (BRP) staan ingeschreven:
-Y
 . El Baouti, Stationsplein 175, Alphen aan den Rijn
- K.S. Śmigielska, Fazantstraat 102,
Alphen aan den Rijn
- M. Lopez Sastre, Voorofscheweg 236, Boskoop
- S.M. Farag, Willemstraat 28, Alphen aan den Rijn
- N. Farag, Willemstraat 28, Alphen aan den Rijn
- G.J. Bicz, Westpark 26, Boskoop
- R.K. Tinga, Diamantstraat 236,
Alphen aan den Rijn
- G.M.L. Druiventak, Marokkostraat 2,
Alphen aan den Rijn
Reageren
Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar
één van bovengenoemde personen verblijft? Dan
verzoeken wij u om contact op te nemen met team
Burgerzaken van Gemeente Alphen aan den Rijn,
via telefoonnummer 14 0172. Als de gemeente na
twee weken geen reactie heeft ontvangen en er
geen woonadres bekend is, neemt zij bovengenoemde personen op in de BRP als vertrokken met
onbekende bestemming. Dit besluit wordt gepubliceerd op www.overheid.nl.
Gevolgen van uitschrijving
Wanneer personen als vertrokken met onbekende
bestemming zijn opgenomen in de BRP, kan dat
gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag of
sociale voorzieningen. Het recht op voorzieningen
en diensten van overheidsinstanties hangt namelijk
samen met de inschrijving in de BRP.

Vergunningen
31 maart tot en met 7 april 2021
Vanwege het coronavirus is de balie van Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien? Neem dan
contact op met telefoonnummer 14 0172 of per
e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
Tegen onderstaande ingekomen plannen kunt u
nog geen bezwaar indienen. U kunt wel uw mening
kenbaar maken door een e-mail te sturen naar:
gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Aarlanderveen
-A
 chtermiddenweg 6
uitbreiden rundveestal (V2021/296)

Alphen aan den Rijn
-T
 rinitariërslaan 15
aanleggen inrit (V2021/255)

De hoorzitting verloopt via Skype. Als
u meer informatie wilt over bovenstaande onderwerpen of de zitting wilt
bijwonen, kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de Commissie
bezwaarschriften via het e-mailadres
commissiebezwaarschriften@alphenaan
denrijn.nl
of
telefoonnummer
0172 - 46 59 83.

- Costa Ricastraat 139 en 141
plaatsen dakopbouw op bestaande garage
(V2021/257)
- Van Nesstraat 31
afwijken bestemmingsplan voor gebruik lichte
horeca en plaatsen afzuiginstallatie
(V2021/259)
- Brederodestraat 51
realiseren dakterras (V2021/261)
- Da Costastraat 56
realiseren uitbouw eerste verdieping
(V2021/262)
- Klipper 13
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak
(V2021/263)
- Loenhorst 1
vervangen dakkapel voorgeveldakvlak
(V2021/265)
- naast Drossaardstraat 2 (kavel 1)
bouwen woning en aanleggen inrit (V2021/267)
- naast Drossaardstraat 2 (kavel 2)
bouwen woning en aanleggen inrit (V2021/268)
- Marketentster 152
plaatsen kunststof kozijnen en vergroten raam
voorzijde (V2021/272)
- Hoorn 9
kappen twee bomen (linde) (V2021/271)
- Anna van Burenlaan 15
realiseren wanddoorbraak (V2021/273)
- Grevelingen 22
realiseren uitbouw voorzijde woning
(V2021/274)
- Kortsteekterweg 36
bouwen woning (V2021/276)
- Schouw 71
plaatsen dakopbouw (V2021/278)
- Groenoord 90
realiseren uitbouw eerste verdieping
(V2021/281)
- Halverwege 4
handelingen met gevolgen voor beschermde
plant- en diersoorten (V2021/275)
- plan Landgoed Verboom, Westkanaalweg
uitvoeren grondwerkzaamheden voor watergangen, wegen en riolering en slopen fundering
gebouw (V2021/269)
- Kievitstraat 54
vervangen erfafscheiding en gedeelte overkappen (V2021/282)
- Junostraat 3
tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor kleine
vorm kamerverhuur (vijf jaar) (V2021/286)
- Van Mandersloostraat 43
vervangen bestaande handelsreclame
(V2021/287)
- Javastraat 18
plaatsen aircobuitenunit (V2021/289)
- De Aarhof 61
intern verbouwen winkelpand (V2021/290)
- Rijnplein 15 en 17
wijzigen brandcompartimentering met een doorbraak (V2021/294)

Benthuizen
- De Bentlanden 4
vervangen hardhouten kozijnen voor kunststof
kozijnen (V2021/291)
- Langelandsepad 5
afwijken bestemmingsplan voor plattelandswoning (V2021/297)

Boskoop
- Zijde 85
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur
(V2021/258)
- Jagerspad 2
realiseren tuinkamer met vijver (V2021/266)
- Brederodepeer 12

plaatsen aircobuitenunit voorgevel (V2021/277)
- Suikerpeer 101
plaatsen dakkapel en zonnepanelen, bouwen
garage en veranda/tuinhuisje (V2021/279)
- Bootstraat 12
afwijken bestemmingsplan voor woonbestemming (V2021/280)
- Reigerlaan 56
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur
(Airbnb) (V2021/283)
- Brederodepeer 39
bouwen garage (V2021/285)
- Goudse Rijweg 143
bouwen serre aan woonkamer (V2021/292)
- Biezen 51
vervangen bestaande brug (V2021/293)

Hazerswoude-Dorp
- Gerelaan 14
aanleggen inrit (V2021/270)
- Dorpsstraat 115
verplaatsen airco's en aanbrengen geluidsscherm
(V2021/288)
- achter Rietveld 1A
bouwen fietsenschuur en houtopslag met zonnepanelen op dak (V2021/298)

Hazerswoude-Rijndijk
- Spookverlaat 2
inrichten houten huis/chalet als boerderijwinkel
voor verkoop streekproducten (V2021/260)
- Rijndijk 81A
bouwen carport op privéparkeerterrein
(V2021/284)

Koudekerk aan den Rijn
- J.G. van der Stoopweg, fase 2
aanleggen vijf inritten (V2021/256)

Zwammerdam
- Swadenburgerdam 1en 1A
intern verbouwen pand en realiseren drie appartementen (V2021/264)
- Buitendorpstraat 5
wijzigen situatie voor inrit (V2021/295)

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
-N
 ieuwkoopseweg 11A (31-03-2021)
tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor woonbestemming (twee jaar) (V2021/134)
- Noordeinde 52 (06-04-2021)
legaliseren paardenbak, bijbehorende mestopslag
op mestplaat, lantaarnpaal op erf en twee lichtmasten naast paardenbak (V2021/017)

Alphen aan den Rijn
-A
 nslag 3 (31-03-2021)
realiseren uitbouw achterzijde begane grond en
eerste verdieping (V2021/065)
- Lauraplein, nabij nummer 2 (31-03-2021)
plaatsen tijdelijke pinbox (10 jaar) (V2021/087)
- Hooftstraat 293 en 295 (31-03-2021)
uitbreiden woning op plaats garage/berging
(V2021/092)
- Castellumstraat 1 (06-04-2021)
vervangen handelsreclame voor geldautomaat
(V2021/240)
- Iepstraat 14 (07-04-2021)
bouwen overkapping en berging (V2021/149)
- Waterviolier 40 (07-04-2021)
plaatsen dakopbouw tweede verdieping
(V2021/136)

bezwaar maakt bij het college van burgemeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij
voorkeur
digitaal
doen
via
de
website
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de
datum van uw bezwaar en uw handtekening.

Verleende vergunningen uitgebreid
Hazerswoude-Rijndijk
- Joseph Haydnlaan 3 (07-04-2021)
brandveilig in gebruik nemen pand (V2020/943)
Beroep
Voor bovenstaand besluit (beschikking genoemd)
geldt de beroepsclausule. Dit betekent dat u binnen
6 weken een beroepschrift kunt indienen bij de
rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus
20302, 2500 EH Den Haag. De termijn gaat in op
de dag nadat het besluit is gepubliceerd.

Verlengen beslistermijn

Boskoop

Alphen aan den Rijn

-R
 eijerskoop 188A (31-03-2021)
plaatsen schuur voor gebruik pomphok
(V2020/1019)
- Goudse Rijweg 124 (02-04-2021)
plaatsen dakopbouw achterzijde woning
(V2020/1079)

- Paltrokmolen 15
bouwen woning (V2020/1045)

Hazerswoude-Dorp
-H
 obbemastraat 58 (07-04-2021)
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2021/162)
- Dorpsstraat 48 en 50 (07-04-2021)
aanbrengen stalen ligger (V2021/238)
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar
maken (vermelde datum bij het besluit is de
verzenddatum daarvan). Zorgt u ervoor dat u
binnen zes weken nadat het besluit is verzonden

Raad in beeld

informatie van en over de gemeenteraad

De gemeenteraad
vergadert tijdelijk
deels digitaal vanwege
het coronavirus.

De gemeenteraad vergadert tijdelijk deels digitaal vanwege het coronavirus. U kunt in de
vergaderkalender zien welke vergaderingen digitaal en welke fysiek in het gemeentehuis
plaatsvinden.
•U
 kunt de fysieke en digitale openbare vergaderingen thuis live volgen of achteraf terugkijken via de
website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/raad.
• Inspreken tijdens een fysieke of digitale vergadering is mogelijk. Mailt u voor meer informatie naar
griffie@alphenaandenrijn.nl. We bespreken de mogelijkheden dan met u.

Woensdag 14 april 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (20.00 uur,
digitaal). U kunt de vergadering via de website live volgen.
•V
 ervolg debat schetsontwerp en budgetten parkeergarage en parkeerdek in het kader van de herontwikkeling van De Aarhof in Alphen aan den Rijn (geen inspraak mogelijk)
• Eerste debat contourennotitie woonvisie

Donderdag 22 april 2021, gemeenteraadsvergadering (20.00 uur, digitaal). U kunt de
vergadering via de website live volgen.
Onder voorbehoud:
• Vaststellen duurzaamheidsprogramma 2021-2030, inclusief uitvoeringsprogramma 2021-2022 en
beschikbaar stellen budget
• Vaststellen verbeterproces Grondstoffen 2021–2022
• Vaststellen Zwerfafvalbeleid 2021–2025
• Vaststellen tarieven Ecopark 2021
• Vaststellen gecoördineerd gewijzigd bestemmingsplan voor de bouw van 190 woningen op de
percelen Doctor A.D. Sacharovlaan 2 en 2a in Alphen aan den Rijn
• Vaststellen bestemmingsplan Steekterpoort II
• Buurthuis Pleyn68, beschikbaar stellen investeringsbijdrage geluidwerende maatregelen
• Vaststellen richtlijn aanpak boomziekten en plagen in de openbare ruimte en beschikbaar stellen
middelen
Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergader
stukken in het Raadsinformatie systeem (RIS) https://ris2.ibabs.eu/alphenaandenrijn.
Raadspraak
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de
Raadspraak, de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/raadspraak.

Ontwerpbeschikking
De burgemeester van Alphen aan den Rijn maakt
bekend dat zij in het kader van de Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordening
Alphen aan den Rijn 2014 van plan is om vergunningen te verlenen aan:
-
Stichting Dewan Maluku Jajasan Kaju Putih
Voor het exploiteren van de lokaliteit aan Dennenlaan 3 in Alphen aan den Rijn.
De aanvraag, de ontwerpbeschikkingen en de
bijbehorende stukken liggen vanaf 8 april 2021
gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis alleen op afspraak
bezoeken. Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.
Zienswijze
Gedurende de eerder genoemde termijn kunt u
schriftelijk een gemotiveerde zienswijze indienen
bij het college van burgemeester en wethouders,
postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In deze
periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden
ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na een telefonische afspraak met het Officemanagement van het team Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer: 14 0172.
Alleen personen die tijdig zienswijzen indienen,
kunnen later beroep instellen tegen een uiteindelijk
besluit.

Ontheffing brede voertuigen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat op grond van art. 62 van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, ontheffing voor het berijden van wegen met
brede voertuigen binnen de gemeente is verleend.
Stokman Transport BV heeft tot 16 mei 2021
ontheffing gekregen voor het met brede/zware
voertuigen berijden van de Ziendeweg te Zwammerdam.
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 18 mei 2021 ter inzage
bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor
contact op via telefoonnummer 14 0172.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen
zes weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij
voorkeur
digitaal
doen
via
de
website
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de

datum van uw bezwaar en uw handtekening. Als u
niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar
of beroep, kunt u een voorlopige voorziening
vragen. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302,
2500 EH Den Haag.

In gebruik nemen openbaar gebied
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn maken bekend dat er een ontheffing is verleend
voor het in gebruik nemen van openbaar gebied
binnen de gemeente. Liander N.V. heeft ontheffing
gekregen om van 19 april 2021 tot en met
6 december 2021 diverse objecten te plaatsen in
het openbaar gebied aan de Karel Doormanstraat in
Alphen aan den Rijn, vlak bij de huisnummers
37-41.
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 20 mei 2021 ter inzage
bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Vanwege het coronavirus kunt u het gemeentehuis
alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor
contact op via telefoonnummer 14 0172.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen
zes weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij
voorkeur
digitaal
doen
via
de
website

Colofon
Week in beeld is onder redactie van Gemeente Alphen aan den Rijn en
verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.
De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad
van Gemeente Alphen aan den Rijn.
Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn
Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl

www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de
datum van uw bezwaar en uw handtekening. Als u
niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar
of beroep, kunt u een voorlopige voorziening
vragen. U kunt u verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302,
2500 EH Den Haag.

Tijdelijk verleende standplaats

voorkeur
digitaal
doen
via
de
website
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U kunt uw
bezwaar ook per post indienen via Gemeente
Alphen aan den Rijn, t.a.v. burgemeester en
wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den
Rijn. Het bezwaarschrift moet ten minste het
volgende bevatten: uw naam en adres, om welk
besluit het gaat, de reden van uw bezwaar, de
datum van uw bezwaar en uw handtekening. Als u
niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar
of beroep, kunt u een voorlopige voorziening
vragen. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 20302,
2500 EH in Den Haag.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om
een vergunning af te geven voor het innemen van
een standplaats in Alphen aan en Rijn voor een:
- Smooth coffee to go bij T-steiger Zegerplasgebied
- Verkoop zoete lekkernijen parkeerterrein aan de
Vest
De vergunningen zijn verleend op 7 april 2021
voor de periode 1 april 2021 tot 30 juni 2021.
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar
maken (vermelde datum bij het besluit is de
verzenddatum daarvan). Zorgt u ervoor dat u
binnen zes weken nadat het besluit is verzonden
bezwaar maakt bij het college van burgemeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij

Bezwaarclausule
Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders

7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht

kan beroep worden ingesteld door:

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

- de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400

van burgemeester en wethouders heeft gewend;
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in

AA Alphen aan den Rijn. U kunt ook online bezwaar indienen via:

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van

www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. De termijn gaat in op de dag na

burgemeester en wethouders te wenden.

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift
moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit

Voorlopige voorziening

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit
actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/

Kijk voor meer informatie op https://www.alphenaandenrijn.nl
Beroepsclausule

beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den

Afbeeldingen: Wanneer de naam van de fotograaf niet expliciet bij de foto

8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken een beroep-

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen.

vermeld staat, zijn de foto’s, afbeeldingen en illustraties eigendom van

schrift tegen dit besluit kunnen indienen bij de rechtbank Den Haag,

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het

Gemeente Alphen aan den Rijn of stockfoto’s (www.freeimages.com,

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beroeps-

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn

istockphoto e.a.).

termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening

inzage is gelegd (ingevolge artikel 8:1 in samenhang met artikel 6:7,

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank,

6:8 lid 4, en 7:1 lid 1 sub d, van de Algemene wet bestuursrecht).

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Lees het gemeentenieuws op https://www.alphenaandenrijn.nl/nieuws

