WEEK 17
28 april 2021

Week in beeld

Aangepaste
dienstverlening gemeente
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.
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.

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

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

of LinkedIn:

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

Informatie van Gemeente Alphen aan den Rijn

Openingstijden Bevrijdingsdag 5 mei
Op Bevrijdingsdag zijn alle gemeentelijke diensten
(behalve het Ecopark) gesloten. Alleen voor spoedeisende
zaken kunt u bellen met 14 0172.
Afvalbrengstation en afvalinzameling
Het afvalbrengstation Ecopark De Limes is op 5 mei op de
gebruikelijke tijden geopend. U kunt het Ecopark alleen op
afspraak bezoeken. Het afval aan huis wordt zoals
gewoonlijk ingezameld.

Herdenking op 4 mei
Vanwege het coronavirus kan er dit jaar op 4 mei niet in
grote groepen herdacht worden. Het gemeentebestuur
brengt wel op dinsdag 4 mei, zoals elk jaar, een eerbetoon
aan de gebruikelijke oorlogsmonumenten in onze
gemeente. Het gemeentebestuur roept iedereen op om op
4 mei niet samen, máár vanuit huis te herdenken. U kunt
gedurende de dag een bloemenhulde brengen aan de
verschillende monumenten in de gemeente. De vlag hangt
deze dag de hele dag halfstok.
Tv-uitzending
Studio Alphen zendt om 17.30 uur de bloemenhuldes van
het gemeentebestuur en de toespraak van burgemeester
Spies uit. Na de nationale herdenking en de kranslegging
door koning Willem-Alexander om 20.00 uur wordt de
Alphense uitzending herhaald op Studio Alphen.

STEUNTJE IN DE RUG
We leven in een gekke tijd. Het is daarom goed om te weten bij wie u terecht kunt als u problemen ervaart, vragen heeft over uw mentale welzijn
of wanneer u zich zorgen maakt over het mentale welzijn van een naaste. In onderstaand overzicht leest u meer informatie over steunpunten die
speciaal bedoeld zijn om u bij te staan in moeilijke tijden.

Steunpunt Coronazorgen

Kindertelefoon

Heeft u behoefte aan informatie over hoe u
om kunt gaan met gevoelens en zorgen in de
coronacrisis? Kijk dan op www.steunpuntcoronazorgen.nl.

Ben je tussen de 8 en 18 jaar en heb je
behoefte om met iemand te praten? Bel dan
gratis en anoniem naar 0800 - 0432 (elke dag
van 11.00 tot 21.00 uur). Ook kun je chatten
of praten met anderen op www.kindertelefoon.nl.

Landelijk Steunpunt Verlies
Het rouwproces wordt verzwaard door de
verplichte fysieke afstand. Dat verhoogt ook
het risico op lichamelijke klachten die worden
veroorzaakt door stress. Het Landelijk Steunpunt Verlies biedt daarom steun. Kijk voor meer
informatie over de gratis online coronanabestaandengroep op www.innatepower.nl.

Slachtofferhulp
Verschillende omstandigheden kunnen een
grote invloed op uw leven hebben. Bijvoorbeeld wanneer een familielid met corona op
de intensive care heeft gelegen. Slachtofferhulp kan u helpen met het verwerken van wat
u heeft meegemaakt, via 088 - 746 00 90 (op
werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

Statushouders
Statushouders met vragen die met corona te
maken hebben kunnen terecht bij Corona
Helpdesk Statushouders, via telefoonnummer
085 - 580 88 00 (op werkdagen van 14.00 tot
16.00 uur) of via www.cashelpdesk.org. Een
medewerker staat u te woord in uw eigen taal.

MIND Korrelatie
Voor mensen met psychische en sociale
problemen, is MIND Korrelatie bereikbaar via
0900 - 1450 (op werkdagen 09.00 tot 22.00
uur). Voor chat, e-mail of WhatsApp, kijk op
www.mindkorrelatie.nl.

113 Zelfmoordpreventie
Ziet u het niet meer zitten? Of wilt u een
dierbare die het zwaar heeft helpen? Bel gratis
naar 0800 - 0113. Op www.113.nl kunt u ook
chatten of een zelfhulpcursus of online
therapie volgen.

Het Rode Kruis
Heeft u een luisterend oor, advies of extra
hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met
de Rode Kruis Hulplijn op telefoonnummer
070 – 44 55 888 (op werkdagen van 09.00 tot
17.00 uur). Het Rode Kruis is ook via
WhatsApp te bereiken in meerdere talen! Voor
de telefoonnummers per taal, kijk op www.
rodekruis.nl/contact.

Met een psycholoog praten?
Er zijn momenten dat u zelf ook niet weet hoe
u in uw vel zit. Via OpenUp kunt u op een
laagdrempelige manier met een psycholoog
praten. Samen kijkt u wat het beste bij u past.
Bel naar 020 - 2444888 of chat via www.
openup.care met een psycholoog (op werkdagen tussen 08.30 en 21.00 uur, op zaterdag
van 13.00 tot 17.00 uur).

Ease.nl
Wanneer je tussen de 12 en 25 jaar oud bent
en ergens mee zit of ergens over wilt praten,
kun je terecht bij Ease.nl. Van maandag tot en
met donderdag van 15.00 tot 18.00 uur via
043 - 2058106 of 06 - 82410040 (ook via
WhatsApp, Facebook en Instagram). Meer
informatie: www.ease.nl.

Veilig Thuis Hollands Midden
Soms is thuis geen fijne plek en is hulp van
buitenaf nodig. Veilig Thuis geeft advies en
organiseert hulp. U kunt Veilig Thuis gratis
bellen op 0800 - 2000 of chatten op www.
veiligthuishollandsmidden.nl.

Luisterlijn
Heeft u behoefte om gewoon even aan
iemand uw verhaal te doen? Dan kunt u
bellen naar de Luisterlijn op 088 - 076 70 00.
Ook kunt u de Luisterlijn bereiken via de chat
of e-mail: ehulp@deluisterlijn.nl.

Samen de eikenprocessierups bestrijden
Eind april start de gemeente met maatregelen om
de overlast van de eikenprocessierups te beperken.
De rupsen en de nesten waar ze uit komen, zijn
bedekt met brandharen. Contact met deze brandharen kan zorgen voor jeuk, huiduitslag en irritatie
aan luchtwegen voor mens en dier. De gemeente
bestrijdt de rupsen daarom actief. Zo zijn er nestkasten opgehangen, wordt vanaf eind april preventief gespoten én worden rupsennesten vanaf begin
mei opgespoord en verwijderd.
Prioriteit
Omdat er erg veel nesten zijn en bestrijding niet
overal (tegelijk) mogelijk is, krijgen plekken waar
veel mensen komen voorrang ten opzichte van
plekken waar weinig mensen komen. U kunt ook
meehelpen bij de bestrijding door nesten bij de
gemeente te melden.
Hoge prioriteit
Plaatsen waar veel mensen komen hebben bij de
bestrijding hoge prioriteit. Denk aan sport- en spelplekken, plekken nabij scholen en zorgcentra, fietsroutes binnen de bebouwde kom en parken. In de
buurt van deze locaties zijn vorig jaar ruim vijftig
nestkasten voor kool- en pimpelmezen opgehangen
en dit aantal breiden we verder uit. Van deze soorten
is bekend dat zij eikenprocessierupsen eten. Ook
wordt vanaf eind april preventief gespoten met een
biologisch middel op basis van een bacteriepreparaat. Daardoor kunnen de rupsnesten zich niet
verder ontwikkelen en ontstaan er geen brand-

haren. Een tractor met een blazer spuit het middel
tot boven in de bomen. Het middel is niet giftig
voor mens en dier, maar kan wel irriteren. Wij adviseren dan ook afstand te nemen tijdens de uitvoering.

om welke boom het gaat. Houd voor uw eigen
veiligheid voldoende afstand. Of omschrijf aan de
telefoon goed om welke boom het gaat. Heeft u een
nest op eigen terrein? Schakel een professioneel
bedrijf in om dit te laten verwijderen.

Gemiddelde prioriteit
Op andere plekken binnen de bebouwde kom en
langs fietsroutes in het buitengebied worden de
eikenbomen vanaf begin mei regelmatig bekeken.
Aanwezige nesten worden verwijderd. De verwachting is dat de nesten grotendeels weg zijn, voordat ze
rond eind mei overlast veroorzaken. Rond eind mei
krijgen de rupsen namelijk brandharen. Met behulp
van een hoogwerker worden de nesten weggezogen.

Waar welke prioriteit?
Op www.alphenaandenrijn.nl/eikenprocessierups
vindt u een plattegrond van de gemeente waarop u
ziet welke bomen en gebieden een hoge, middel of
lage prioriteit hebben. Diezelfde kaart geeft gedurende het seizoen de geregistreerde en verwijderde
nesten aan.

Lage prioriteit
Gebieden waar relatief weinig mensen komen,
vallen in de prioriteit laag. Op die locaties verwijderen we nesten naar aanleiding van een melding.
Help mee met de bestrijding en meld nesten
Op www.alphenaandenrijn.nl/eikenprocessierups
vindt u meer informatie over de eikenprocessierups. U kunt via de website ook een melding doen
als u een nest heeft gezien of bel naar
14 0172. Eikenbomen met eikenprocessierupsen
zijn te herkennen aan de bolvormige, witgrijze
nesten op de stammen of dikkere takken.
Help ons het nest snel te vinden en voeg bij uw
melding een locatiefoto toe, zodat we kunnen zien

Overlast overhangend groen
Als gemeente krijgen wij regelmatig meldingen en
klachten over overhangende beplanting op de
openbare weg en de trottoirs. Trottoirs zijn daardoor
minder goed bereikbaar of er ontstaan verkeersgevaarlijke situaties. Soms ergeren buren zich er ook
aan. Wilt u daarom controleren of uw beplanting
niet over of boven de openbare ruimte hangt? Zeker
bij kruisingen en bochten is dit van belang.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met team Gebiedsbeheer, via
telefoonnummer 14 0172.

Publicaties
Ruimen van graven
Gemeente Alphen aan den Rijn heeft het plan
een aantal graven op de algemene begraafplaatsen te ruimen. Het gaat om algemene en
particuliere graven. De bij ons bekende contactpersonen van deze graven hebben hierover een
bericht ontvangen. In het publicatiebord van de
begraafplaatsen
en
op
onze
website
www.alphenaandenrijn.nl vindt u per begraafplaats een overzicht met grafnummers en
namen van de overledenen (via het zoekveld
‘ruimen van graven’).
Het gaat over de volgende algemene
begraafplaatsen:
• Oosterbegraafplaats in Alphen aan den Rijn
• Begraafplaats Buitendorp in Zwammerdam
• Begraafplaats Aarlanderveen
• Begraafplaats aan de Roemer in Boskoop
• Begraafplaats Hazerswoude-Dorp
• Begraafplaats Koudekerk aan den Rijn
Informatie
Heeft u geen bericht ontvangen over het ruimen
van een algemeen graf en heeft u belang bij
een graf? Neemt u dan contact met ons op
via gravenadministratie@alphenaandenrijn.nl
of via (0172) 465 224.

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:
- Caravanstalling Dorrepaal B.V., Hoogewaard 151
in Koudekerk aan den Rijn: het verbouwen van
loods 5, 6 en 7; grondoppervlak blijft gelijk,
bouwhoogte gaat omhoog naar 8 meter
Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Vergunningen
15 tot en met 20 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.

Alphen aan den Rijn
- Lijsterlaan 80
maken opening in muur tussen keuken en woonkamer (V2021/325)
- tegenover Tankval 3
uitbreiden bestaande industriële bakkerij
(V2021/328)
- Bedrijventerrein Hoogewaard/J.G. van der
Stoopweg
bouwen bedrijfspand met kantoor (V2021/330)
- Oranjestraat 32
afwijken bestemmingsplan voor plaatsen scootsafe (V2021/331)

- Hoorn 7A
bouwen carport/overkapping met zonnepanelen
en tijdelijk plaatsen tent (1 jaar) (V2021/332)
- grasveld tussen fiets- voetpad, sloot en struiken
Dagcamping Zegerplas
plaatsen tijdelijke graffitiwand (V2021/337)

Boskoop

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.

-V
 oorofscheweg 229
afwijken bestemmingsplan voor kleinschalig
kamerverhuur (V2021/329)
- naast Reijerskoop 102, sectie B - kavel 2
bouwen woning (V2021/334)

Verlengen beslistermijn

Hazerswoude-Dorp

Alphen aan den Rijn

- Jan Steenstraat 14
plaatsen dakopbouw (V2021/326)
- naast Bent 1 (sectie H, perceel 84)
bouwen nieuwbouwwoning (V2021/327)
- Voorweg 4
splitsen woning in twee appartementen en realiseren uitbouw (V2021/335)
- Dorpsstraat 44
stuken voorgevel (V2021/336)
- Ferdinand Bolstraat 39
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak en
nieuw kozijn voorgevel (V2021/338)

- Hoorn 368, 370 en 372
verbouwen bedrijfspand (V2021/148)

Koudekerk aan den Rijn
-T
 ollweide 8
plaatsen schuifhek als erfafscheiding
(V2021/324)

Zwammerdam
-M
 olenstraat 56
afwijken bestemmingsplan voor woonbestemming (V2021/333)

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-V
 erlengde Aarkade 22 (15-04-2021)
plaatselijk aanpassen hoofddraagconstructie voor
plaatsen nieuwe oven (V2021/235)
- De Schans 25 (15-04-2021)
aanleggen inrit (V2021/322)
- Renaissancelaan 104 (16-04-2021)
realiseren aanbouw zijkant woning (V2021/230)
- Rijnhavenkade 4, 6 en 12 tot aan de Moerbeilaan
(16-04-2021)
bouwen 118 appartementen met horeca- en
bedrijfsruimte en aanleggen inrit (Baronie haven
fase 3) (V2020/892)

Hazerswoude-Dorp
-B
 elgiëlaan 6 (15-04-2021)
realiseren dakterras op bestaande nieuwbouw
(V2021/241)
- Jan Steenstraat 15 (16-04-2021)
aanleggen inrit (V2021/213)
- naast Loeteweg 9 (19-04-2021)
bouwen woning (V2021/146)
- Burgemeester Smitweg 58 (20-04-2021)
vergroten bedrijfswoning begane grond en eerste
verdieping (V2021/308)

Hazerswoude-Rijndijk
-P
 lan Hof van Rijnenburg ter hoogte van Willem
Kloosstraat en Rijndijk (16-04-2021)
bouwen 28 woningen en aanleggen inrit
(V2020/1028)
- Rijndijk 5A (16-04-2021)
verbouwen pand tot 5 (of 6) woningen
(V2021/184)
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

Besluit vaststellen hogere waarden Wet
geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn hebben het volgende besluit genomen: het
vaststellen van hogere geluidswaarden voor het
oprichten van 118 woningen met horeca en
bedrijfsruimte op de locatie Kadastraal perceel
6787-A in Alphen aan den Rijn. Het besluit is
verzonden op 16 april 2021. De stukken liggen niet
formeel ter inzage. U kunt het besluit en de daarbij
behorende stukken inzien bij Gemeente Alphen aan
den Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het
gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt
u hiervoor contact op via telefoonnummer 14 0172.
Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk
2020304591.
Bent u het niet eens met dit besluit?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie
of om uw vragen te stellen. U kunt bellen met
088-54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een
telefoontje veel kan worden verduidelijkt. Komen
we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan als u belanghebbende
bent. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te
bellen. Een bezwaarschrift kunt u indienen binnen
zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het
indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.
Uw bezwaarschrift kunt u bij voorkeur digitaal
indienen via de website van de gemeente:
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U heeft hiervoor
uw elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. U kunt u bezwaarschrift ook per e-mail
indienen
via
gemeente@alphenaandenrijn.nl
of per post sturen naar College van burgmeester en
wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v.
bezwaarschriftencommissie, postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn.
Zet in elk geval in uw bezwaarschrift:
- uw naam, adres en handtekening
- de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
- een omschrijving en het kenmerk (nummer) van
het besluit waar u bezwaar tegen maakt
- de redenen waarom u bezwaar maakt
- indien mogelijk het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent
Om u sneller van dienst te kunnen zijn is het handig
als u een kopie meestuurt van het besluit waar u
bezwaar tegen maakt.

Voorlopige voorziening
Hebt u een bezwaarschrift ingediend en vindt u dat
uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op
uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene
wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om
een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige
voorziening indienen. Daarvoor moet u wel
beschikken
over
een
elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de website
digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie
over het digitaal indienen van een verzoek om
voorlopige voorziening. Aan de behandeling van
een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden.

Plaatsen gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot
plaatsen van de onderstaande individuele
gehandicaptenparkeerplaats(en) met de bijbehorende borden.

Alphen aan den Rijn

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de
openbare bekendmaking van dit besluit in de
Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders van
Alphen aan den Rijn. Dit kunt u bij voorkeur digitaal
doen via 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.

Ontheffing brede voortuigen
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.
Van Doorn-Agri heeft tot 15 april 2022 ontheffing

- Prins Hendrikstraat 219
- Bachsingel 17
- Paddestoelweg 125

Hazerswoude-Dorp
- Mesdagplantsoen 41

Raad in beeld

informatie van en over de gemeenteraad

De gemeenteraad
vergadert tijdelijk
deels digitaal vanwege
het coronavirus.

gekregen voor het met brede voertuigen
berijden van alle wegen waar een breedtebeperking geldt in de gemeente Alphen
aan den Rijn.
Ter inzage
Dit besluit ligt tot en met 27 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 te Den Haag.

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.

Donderdag 20 mei 2021, raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (19.30 uur, digitaal) (de
vergadering kunt u live volgen via de website)
• Agenda volgt

Donderdag 20 mei 2021, informatiemarkt (20.00 uur, digitaal) (de vergadering kunt u live volgen via de
website)
• Agenda volgt
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.

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
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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

