
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 23 januari 2019

Waar vindt u wat?
Postadres:  Postbus 2,  

2950 AA Alblasserdam

Telefoon: 14078 (vijfcijferig)

Website: www.alblasserdam.nl 

Volg ons ook op social media
 

 @gemAlblasserdam

  gem.Alblasserdam

  gemAlblasserdam

Publiekswinkel
De openingstijden van onze gemeente-
winkel (Burgerzaken), Cortgene 9a zijn:
Maandag: 14-19.30 uur
Dinsdag: 09-12 uur
Woensdag: 14-19.30 uur
Donderdag: 09-12 uur
Vrijdag: 09-12 uur
Ook voor vergunningen en bouw- en wo-
ningtoezicht kunt u tijdens deze uren terecht. 

CJG 
088-1237007
Zorgloket 
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190
Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031 

Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft  
twee bedrijfscontactfunctionarissen,  
Nicolette van Esdonk en 
Marianne Vogelenzang
Email: ondernemen@alblasserdam.nl

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. 

Digitaal loket
Heeft u een vraag of een verzoek?
U vindt veel informatie via het digitaal lo-
ket 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.stichtingwelzijnalblas-
serdam.nl leest u meer over de activiteiten 
en ondersteuningsmogelijkheden die de 
stichting u kan bieden.

tel. 078 – 20 21 220.
Inloopspreekuur:
•  maandag en dinsdag:  

13.00 uur - 16.30 uur
•  donderdag: 9.00 uur - 16.30 uur

Afsprakenspreekuur:
•  dinsdag: 9.00 - 13.00 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 
bmomanagement@alblasserdam.nl. 

Raads- en commissievergaderingen

Dinsdag 29 januari vergadert de gemeente-
raad in Landvast. Naar verwachting begint 
de raad om 19.30 uur, kijk voor agenda en 

stukken in het Raadsinformatiesysteem op de 
website van de gemeente.

Nieuws

Sociaal Raadslieden geven informatie 
en advies 
Aanslag BSR en SVHW
Een laag inkomen én een aanslag BSR of SVHW 
ontvangen? Misschien kunt u kwijtschelding 
krijgen.

Kwijtschelding 
U kunt kwijtschelding aanvragen als voor u het 
volgende geldt, u heeft:
• een laag inkomen
•  geen vermogen (geen tegoeden op lopende 

rekening en spaarrekeningen)
•  geen eigen woning, of een eigen woning waar-

van de hypotheek hoger is dan de 
WOZ-waarde

•  geen voertuig dat meer waard is dan € 2.269,-.
Het aanvragen van kwijtschelding gaat via het 
invullen van een formulier. Hiervoor moet u met 
uw DigiD inloggen op de site van SVHW en/of 
BSR. 

Proefberekening
Door middel van een proefberekening kunt u kij-
ken of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. 
De sociaal raadslieden kunnen u hier eventueel 
bij helpen. Neemt u de volgende gegevens mee:
BSR en SVHW:
• DigiD
•  Indien u alimentatie ontvangt of betaalt: een 

overzicht waaruit de opbouw van de alimen-
tatie blijkt (partner- en kinderalimentatie) en 
een kopie afschrift van de te betalen of te 
ontvangen alimentatie

•  Indien u een koopwoning heeft: een kopie van 
de laatste jaaropgave hypotheek

•  Indien u een inwonend studerend kind heeft: 
een kopie inschrijving opleiding

•  Indien u zelf studeert: een kopie specifi catie 
DUO

•  Indien er sprake is van een bijzondere situatie 
(bijvoorbeeld persoonsgebonden budget, 
schuldsanering, bezit auto i.v.m. onmisbaar-
heid): bewijsstukken hiervan

SVHW:
•  Kopie laatste afschrift van uw bank- en spaar-

rekeningen
• Huurspecifi catie
• Beschikking huur- en zorgtoeslag
•  Indien u maandelijks inkomstenbelasting 

terugkrijgt: de voorlopige teruggaaf inkom-
stenbelasting

• Polis zorgverzekering
• Specifi catie(s) loon of uitkering
•  Indien u terugbetaalt aan de Belastingdienst: 

een specifi catie afl ossing belastingschuld

Sociaal Raadslieden
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kwijt-
schelding? Wilt u hulp bij de aanvraag, informatie 
of advies? Dan kunt u terecht op het spreekuur 
van de Sociaal Raadslieden. U kunt ook bellen 
naar tel. 078-2021220 of mailen naar sociaal-
raadslieden@stichtingwelzijnalblasserdam.nl

Vergunningen & Bekendmakingen

Nieuws

Bestuursdwang water Stenen Kamer
Aan de singel langs de Stenen Kamer in Alblasser-
dam zijn aanlegplaatsen gecreëerd. Deze aanleg-
plaatsen zijn in strijd met de APV en het bestem-
mingsplan. De aanlegpalen, de stootborden en 
de boten dienen te worden verwijderd. Indien 
deze niet worden verwijderd is de gemeente 

voornemens bestuursdwang toe te passen om 
deze te verwijderen. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de Omgevingsdienst
 Zuid-Holland Zuid. De heer K. Krastman, 
078-770 85 85. k.krastman@ozhz.nl.

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Alblasserdam maken 
bekend dat de volgende (aanvragen 
voor) omgevingsvergunningen zijn:
    
Activiteit:  Bouw   
     Het plaatsen van een 

lounge plek met 
overkapping  in tuin   

Locatie:   Dam 1   
Datum ontvangst:  11-01-2019   
    Het bouwen van een stenen 

schuur aan de zijkant van de 
woning   

Locatie:   De Boezem 17   
Datum ontvangst:  05-01-2019   
 
Activiteit:  Bouw   
    Het bouwen van 8 woningen   

Locatie:   Parallelweg Alblasserdam   
Datum ontvangst:  08-01-2019   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO   
    Het verzoek om wijziging 

gebruik van de bestem-
mingsplan   

Locatie:   Kastanjelaan 3   
Datum ontvangst:  11-01-2019   

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. 
          
Vergunningen en Meldingen, 23 januari 2019

Intrekken verkeersbesluit parkeerplaat-
sen voor opladen elektrische voertuigen
Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam maken bekend dat zij het verkeersbe-
sluit intrekken voor het aanwijzen van twee 
parkeerplaatsen (per locatie), ten behoeve van 
het opladen van elektrische voertuigen, aan 

de Oost Kinderdijk nabij perceel 87.
Dit besluit is conform de wet gepubliceerd in de 
Staatscourant en te vinden op 
www.offi  cielebekendmakingen.nl


