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Gemeentenieuws
Nieuws

'Wij proberen de drempel zo laag mogelijk te maken'
,,Een gratis broek en shirt kunnen veel betekenen voor iemand die bijna geen geld heeft'', zegt Wim Vos, voorzitter
van de Kledingbank Alblasserdam. ,,Daarom proberen we de drempel zo laag mogelijk te maken.''
De Kledingbank Alblasserdam huist sinds
maart in de voormalige fysiotherapiepraktijk
aan de Randweg. Een prima locatie, vindt
voorzitter Wim Vos, die zelf om de hoek
woont. Voorheen huurde de kledingbank af
en toe de ruimte van Koﬃebar De Poort.

,,Geen ideale plek, omdat er geen opslagruimte was en de kleding na elke verkoopmiddag
weer opgeruimd moest worden'', aldus Vos.
Meer mogelijkheden
Het nieuwe onderkomen is groter en biedt

meer mogelijkheden. ,,De kleding voor dames,
heren en kinderen kunnen we netjes in aparte
ruimtes aanbieden. Dat is ideaal. We draaien
hier met circa 12 vrijwilligers, allemaal dames.
Toen we naar dit pand verhuisden, hebben de
echtgenoten geholpen bij het timmeren van
de kledingrekken. De huurprijs die we hier
betalen is zeer schappelijk. Gelukkig maar,
want we moeten met minimale middelen rond
komen.''
Tweede leven
De kledingbank was in het begin nog onderdeel van de Voedselbank. Om subsidie te
kunnen krijgen, moest de Kledingbank een
stichting vormen met voorzitter, secretaris en
penningmeester. Op dat moment kwam Wim
Vos in beeld, die de rol van voorzitter op zich
nam en de zoektocht naar een nieuwe locatie
begon. Hij zet zich met volle overtuiging in.
,,De Kledingbank doet fantastisch goed werk.
Mensen krijgen hulp en goede kleding krijgt
een tweede leven.''

'Kom uit je schuld'
Alblasserdam haakt aan bij de landelijke
campagne 'Kom uit je schuld', bedoeld om
schulden uit de taboesfeer te halen. Zeven
mensen die in de schulden zaten, geven de
campagne een gezicht. Hun schuld staat in
vette cijfers op posters en folders afgedrukt. Praten over het probleem was voor
hen de eerste stap naar een oplossing. Ze
kwamen in contact met de juiste instanties
en kunnen, soms na een langdurig gevecht,
weer op eigen benen staan. Mensen met
geldzorgen kunnen op veel manieren hulp
krijgen in Alblasserdam. Op deze pagina
besteden we daar regelmatig aandacht aan.
Deze keer leest u meer over de Kledingbank
Alblasserdam.

Ga in gesprek
Aanvankelijk was de Kledingbank bestemd
voor mensen met een speciaal pasje. Inmiddels kan iedereen met een bijstandsuitkering
kleding uitkiezen bij de Kledingbank. ,,Alle
bijstandsgerechtigden hebben hierover een
brief ontvangen. Op vertoon hiervan kunnen
zij bij ons terecht. Zo proberen we de drempel
laag te houden. De belangstelling is sindsdien
verdubbeld.'' Toch zijn er ook mensen die het
moeilijk vinden om bij de Kledingbank binnen
te stappen, denkt Vos. ,,Tegen hen zou ik willen zeggen: kom eens langs en ga met ons in
gesprek. We zijn er om te helpen.''

Nieuws
De kledingbank is wekelijks geopend op
woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.
De locatie aan de Randweg 118 is gemakkelijk bereikbaar. Als u vanaf de Randweg
de Vondellaan inrijdt en rechts na 20
meter het voetpad neemt loopt u er recht
tegenaan. Wie goede kleding wil doneren,
het liefst van het huidige seizoen, kan een
mail sturen naar Wim Vos via emailadres
wvos8181@freeler.nl. Hij zorgt dat het
wordt opgehaald.

Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

Volg ons ook op social media
@gemAlblasserdam
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

Bereikbaarheid Wmo-loket tijdens
vakantie

Wim Vos in het nieuwe onderkomen van de
Kledingbank. ,,We hebben meer ruimte en
meer mogelijkheden.''

Publiekswinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (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 woningtoezicht 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

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 speciﬁeke Wmo-vragen, die niet kunnen

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.

wachten, kunt u contact opnemen met de
klantenservice van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD): 078-7708910, op werkdagen
tussen 8.30 en 12.00 en tussen 13.00 en
15.00. Voor overige dringende vragen op gebied van zorg en ondersteuning: Vivenz, 0881237007 (maandag- donderdag 9.00 -12.00).

Digitaal loket
Heeft u een vraag of een verzoek?
U vindt veel informatie via het digitaal loket 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.stichtingwelzijnalblasserdam.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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Vergunningen & bekendmakingen
Er zijn vergunningen verleend voor:

Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:

	het houden van een
rommelmarkt op
28 september 2019 op
de Lavendel/Blokweerweg
Gemeente Alblasserdam
25 juli 2019
Z-19-353898

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet
eens is met dit besluit, binnen zes weken na
dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken
bij de Burgemeester van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam.
Op grond van artikel 6:5 van de Algemene
wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift
ondertekend zijn. Verder moet het ten minste
bevatten: uw naam en adres, de datum, de
omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar.

Activiteit: Bouw
Voor: 	het inpandige wijzigen
van de winkel
Locatie:
Dam 52
Datum ontvangst: 19-07-2019

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Roerende zaken
	 plaatsen van een
het
deelfietsstation
Locatie:
Jan
	 Smitkade nabij de
waterbushalte
Datum ontvangst: 15-07-2019

Verlenging beslistermijn
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
maken bekend dat zij besloten hebben de volgende aanvraag om omgevingsvergunning te
verlengen met een beslistermijn van 6 weken:

Activiteit: Kap
Voor: 	het vellen of te doen
vellen van een
houtopstand (45 zwarte
populieren)
Locatie:
Rapenburg 1 (Ruigenhil 1)
Datum besluit:
10-07-2019

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats
bij Zwaluwstraat

de Merelstraat ter hoogte van Zwaluwstraat
nummer 6.

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

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 ingediend 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.

Deze gehandicaptenparkeerplaats zal worden
aangelegd op de volgende locatie: op het
parkeerterrein gelegen tussen het appartementencomplex aan de Zwaluwstraat en

Voor:

Activiteit: Handelen in strijd met
regels RO
	 verzoek om wijzigen
het
gebruik van het
bestemmingsplan
Locatie:
Wilgenplein 2
Datum ontvangst: 17-07-2019
Voor:

Het indienen van een bezwaarschrift schorst
niet de werking van het besluit waartegen het
is gericht. Indien daarvoor naar uw mening
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.

Vergunningen & bekendmakingen

Activiteit: Kap
Voor: 	het kappen van diverse
bomen
Locatie:
Blokweer 2, fase 3
Datum ontvangst: 16-07-2019
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.

Bekendmakingen
Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie
personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam hebben besloten de adresgegevens te
wijzigen van:

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW en pensioen.

El Akchaoui, M. geboren 16-01-1980.
Uitschrijving: 20-6-2019

Bezwaar

Het laatst in de basisregistratie personen
(BRP) opgenomen adres is niet meer juist. Een
nieuwe verblijfplaats is bij de gemeente niet
bekend.
De gemeente heeft na onderzoek de volgende
adresgegevens opgenomen:
Adres :
onbekend
Woonplaats:
onbekend
Land:
onbekend
De registratie als inwoner van Nederland is
hiermee beëindigd.
De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Bent u belanghebbende en bent u het niet
eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en
wethouders. Dit doet u binnen zes weken na
de dag van deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het
college van burgemeester en wethouders,
Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de
volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving
van het besluit waartegen u bezwaar maakt
(bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie); de reden waarom u bezwaar maakt; het
telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar
bent; de datum en uw handtekening.

