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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 
communicatie@alblasserdam.nl.
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Blik op ons college

"Iedereen doet mee"
Op 14 juli 2016 trad het VN-verdrag Han-
dicap in Nederland in werking. Het doel 
hiervan is het bevorderen, beschermen en 
waarborgen van rechten van mensen met 
een beperking. Het verdrag gaat over het 
meedoen aan de samenleving van mensen 
met een handicap of beperking.  Het gaat 
over het versterken van hun positie en dat 
zij zelf kunnen bepalen hoe zij hun leven in-
richten. Reden genoeg voor onze Adviesraad 
Sociaal Domein om hierover op donderdag 
11 juli jongstleden een bijeenkomst te 
organiseren: 'Iedereen in Alblasserdam Doet 
Mee'.

Adviesraad
De Adviesraad Sociaal Domein is in 2018 
ingesteld als opvolger van de Wmo-advies-
raad. Hun taak is om het college gevraagd 
en ongevraagd te adviseren over de beslui-
ten die zij neemt over zorg, welzijn, jeugd 
en werk en inkomen. Dat doen zij door in 
gesprek te gaan met mensen in het dorp die 
met deze onderwerpen te maken hebben. 
De adviesraad heeft het hierboven genoem-
de VN-verdrag als één van hun speerpun-
ten benoemd, waarop zij het college wil 
adviseren.

Bijeenkomst
De bijeenkomst in juli gaf veel inzicht hoe 
het in Alblasserdam is voor mensen met 
een beperking. Gemeenteraadsleden waren 
voorafgaand aan de avond met een rol-
stoeltocht door het dorp meegegaan. Zij 
gaven via een fi lm een terugkoppeling over 
de knelpunten die zij tegenkwamen. Van te 
hoge stoepranden tot in-de-weg-staande 
afvalcontainers. Twee mensen vertelden wat 
hun beperking betekent bij bijvoorbeeld het 
reizen met het openbaar vervoer. Annema-
rieke Driessen vertelde haar aangrijpende 

verhaal over haar leven na haar dwarslaesie 
op 24-jarige leeftijd. Vol inspiratie en humor 
wist zij de deelnemers mee te nemen in het 
moment dat voor haar alles anders maakte. 
Het was al met al een avond die mij is bijge-
bleven. 

Vervolg
De Adviesraad gaat met de opbrengsten aan 
de slag. Er zijn ideeën opgehaald, knelpun-
ten benoemd, aandachtspunten meegege-
ven. Zaken waar we als gemeente, maar 
zeker ook als samenleving iets mee moeten. 
Dat hoeven niet altijd grote zaken te zijn. 
Vaak kunnen kleine aanpassingen een groot 
effect hebben. Want we hebben het niet al-
tijd door als onze container in de weg staat. 
Of dat het voor iemand met een scootmo-
biel lastig is als een auto met twee wielen op 
de stoep staat geparkeerd. Of dat het voor 
iemand die niet goed kan zien handig is als 
we de voetpaden netjes houden. Of dat niet 
iedereen ingewikkelde teksten begrijpt. Of 
dat mensen die doof of slechthorend zijn 
ondertiteling nodig hebben bij fi lmpjes. 
Allemaal zaken waar we ons bewust(er) 
van kunnen worden, zodat we door kleine 
veranderingen kunnen bijdragen aan een 
samenleving waar iedereen daadwerkelijk 
kan meedoen!

Dorien Zandvliet, 
wethouder

Fietspad West Kinderdijk deels 
afgesloten door werkzaamheden
Vanaf maandag 19 augustus tot eind septem-
ber is het fi etspad aan de West Kinderdijk 
deels afgesloten. Het gaat om ongeveer twee 
kilometer fi etspad tussen het Zwarte Paard 
en IHC. Op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 
uur legt BAM een glasvezelverbinding aan in 
de berm naast het fi etspad. Voor de veilig-
heid is het fi etspad tijdens het werk elke dag 
voor ongeveer 100 meter afgesloten. Fietsers 
kunnen over de dijk via een voor hen speciaal 
afgezet stuk rijbaan. 

Verkeersregelaars
Voor auto's is maar één rijstrook beschik-
baar op de plek waar gewerkt wordt. Er 
staan stoplichten die om en om het verkeer 
richting Alblasserdam en het verkeer richting 
Kinderdijk door laten. De maximumsnelheid 
wordt beperkt naar 30 km/u. Verkeersrege-

laars leiden het verkeer in goede banen. De 
andere helft van de rijstrook is beschikbaar 
voor fi etsers. 

Alleen op werkdagen overdag
De werkzaamheden vinden alleen plaats op 
werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur. Buiten 
deze tijden is het volledige fi etspad weer 
beschikbaar en is de afzetting op de rijbaan 
weg. Het werk schuift elke dag 100 meter 
op. Borden geven op tijd de werkzaamheden 
aan. 

Meer informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met BAM. 
Vanaf 19 augustus kunt u bellen met Richard 
Siffels van BAM: 06 15 606 895. Tot 19 augus-
tus kunt u terecht bij Wim Schakel via 06 22 
786 518.

Heeft u algemene vragen voor het WMO-
loket? Tijdens de vakantieperiode van maandag 
12 augustus tot maandag 2 september kunt 
u tijdens kantooruren terecht bij het CJG, 
Zeelt 2,  088-1237007.

Voor specifi eke Wmo-vragen, die niet kunnen 

wachten, kunt u contact opnemen met de 
klantenservice van de Sociale Dienst Drecht-
steden (SDD): 078-7708910, op werkdagen 
tussen 8.30 en 12.00 en tussen 13.00 en 
15.00.  Voor overige dringende vragen op ge-
bied van zorg en ondersteuning: Vivenz, 088-
1237007 (maandag- donderdag 9.00 -12.00).

Bereikbaarheid Wmo-loket tijdens de 
vakantieperiode

Verleng op tijd uw reisdocument
Moet uw paspoort of ID-bewijs binnenkort 
vernieuwd worden? Maak dan op tijd een 
afspraak. Het duurt vijf werkdagen of - tegen 
extra kosten - één dag met een spoedaan-
vraag. Let op: op vrijdag 16 augustus kunt u 
geen spoedaanvraag doen. Op maandag 19 
augustus is het niet mogelijk om een paspoort 
of identiteitskaart op te halen.

Als u naar het buitenland gaat, houdt u er dan 
ook rekening mee dat het document in 
sommige landen nog een aantal maanden 
geldig moet zijn na terugkomst in Nederland.
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Gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Alblasserdam maakt be-
kend, dat het heeft besloten om een gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats aan te 
leggen en hiertoe een bord model Reglement 
Verkeerstekens 1990 met een onderbord te 
plaatsten.

Deze gehandicaptenparkeerplaats zal worden 
aangelegd op de volgende locatie: de Zeelt ter 
hoogte van nummer 82.

Belanghebbenden kunnen gedurende een 
termijn van zes weken na heden o.g.v. artikel 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen 
voornoemd besluit bezwaar instellen bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden inge-
diend en tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener,
- de dagtekening,
-  een omschrijving van het besluit waartegen 

het bezwaar is gericht en,
- de gronden van het bezwaar.

Vergunningen & bekendmakingenBekendmakingen

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend:

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor:   het plaatsen van een 

informatiebord met een 
frame van 210 cm hoog 
en 120 cm breed  

Locatie:   Kortland,  
nabij 38A Alblasserdam  

Datum besluit:  24-07-2019  

Activiteit: Bouw, Reclame  
Voor:   het vervangen  

handelsreclame  
Locatie:  Wilgenplein 30 a   
Datum besluit:  22-07-2019  

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenmin-
ste de naam en het adres van de indiener, de 

dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de gron-
den van het bezwaar. Het bezwaar moet wor-
den gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders van Alblasserdam. Indiening 
van een bezwaarschrift betekent niet dat de 
werking van het besluit wordt uitgesteld. Na 
indiening van een bezwaarschrift bestaat de 
mogelijkheid een voorlopige voorziening aan 
te vragen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B 
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

Verlengen beslistermijn aanvraag 
om een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
besloten hebben de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning te verlengen met een 
beslistermijn van 6 weken:

Activiteit: Bouw 
Voor:   het aanbrengen van een 

reclamevoorziening  
Locatie:  Plantageweg 31 a   
Datum besluit:  22-07-2019  

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  
Voor:   het plaatsen van een  

dakopbouw  
Locatie:  Kortland 54 a   
Datum besluit:  22-07-2019  

Ingediende aanvragen om een  
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen:

Activiteit: Bouw  
Voor:   het plaatsen van een 

herdenkingsbord en een 
bankje bij de Kortlandse 
Kade  

Locatie:  de Kortlandse Kade 
Datum ontvangst:  23-07-2019  

Activiteit: Bouw  
Voor:  het renoveren van het dak  
Locatie:  Frans Halslaan 1   
Datum ontvangst:  25-07-2019  

Activiteit: Bouw  
Voor:   het realiseren van een 

nieuwe vrijstaande woning  
Locatie:   Meander van Souburgh 

kavel 7 
Datum ontvangst:  26-07-2019  

Activiteit: Bouw  
Voor:   het plaatsen van een  

verlegde nok op het ach-
terdakvlak van de woning  

Locatie:  Resedastraat 19   
Datum  ontvangst: 24-07-2019  

Activiteit: Bouw  
Voor:   het plaatsen van een  

dakkapel aan de voorzijde  
Locatie:  Van Hogendorpweg 39   
Datum ontvangst:  26-07-2019  

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uitweg  
Voor:   het bouwen van een  

woningen met 
 bijgebouwen op 3 kavels  

Locatie:   Vlashof, projectplan  
Klein Alblas 

Datum ontvangst:  26-07-2019  

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 & bekendmakingen

Bekendmaking
Wet milieubeheer

Op 12 juli 2019 is een melding ontvangen in 
het kader van het "Activiteitenbesluit milieu-
beheer". Het gaat over het tijdelijk lozen op 
het vuilwaterriool. De inrichting is gelegen 
aan de Nieuwland Parc 429 te Alblasserdam.

Wij hebben de gegevens geregistreerd onder 
zaaknummer Z-19-356835.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, 

onder verwijzing naar het zaaknummer, 
inlichtingen worden ingewonnen bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
tel.nr. 078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op 
dat deze bekendmaking uitsluitend een infor-
matief karakter heeft.

Dordrecht, burgemeester en 
wethouders van Alblasserdam
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid.




