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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.

Nieuws

Veilig samen-leven in Alblasserdam: praat en teken mee
In Alblasserdam moet iedereen zich veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn ongeacht 
geaardheid, geloof en/of levensovertuiging. Dat is de kern van de uitnodiging aan alle 
Alblasserdammers die een werkgroep van raadsleden en bestuurders heeft opgesteld. 
De werkgroep roept inwoners op om aan te sluiten bij een verklaring die u op deze pagina 
kunt lezen en over dit onderwerp in gesprek te gaan. In 2020 volgt dan een breed maat-
schappelijk gesprek. 

Rondetafelgesprek
De oproep en verklaring kwamen tot stand na een eerste rondetafelgesprek van raadsleden, 
vertegenwoordigers van kerken, scholen en maatschappelijke organisaties. Zij bespraken met 
elkaar wat de weg kan zijn naar een Alblasserdam waarin iedereen zich veilig voelt en respect 
voor elkaar vanzelfsprekend is. Het opstellen van de verklaring is een eerste stap op deze weg. 
Eerder nam de gemeenteraad van Alblasserdam unaniem een motie aan waarin college en raad 
worden opgeroepen te komen tot een gemeentelijk LHBTI-beleid. Vertegenwoordigers van alle 
fracties benadrukken dat de aanpak begint met bewustwording en het gesprek over het bieden 
van een leefomgeving waarin  Alblasserdammers binnen de grenzen van de wet zichzelf kunnen 
zijn en veilig kunnen samenleven.

In Alblasserdam koesteren we artikel 1 van de Grondwet, zoals we alle grondrechten 
koesteren. Geweld en intimidatie verafschuwen wij. Toch zijn er in Alblasserdam mensen 
die worden gekwetst, gediscrimineerd en bedreigd.

We weten dat LHBTI-ers: Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Transgenders en Intersek-
suelen dit in Alblasserdam meemaken in alle variaties. Van plagen tot doodsbedreigingen en 
alles wat daar tussen zit. Ook andere Alblasserdammers - individueel of horend bij een groep, 
geloofs- of levensovertuiging - hebben soortgelijke ervaringen. Wij willen aan de slag om dat aan 
te pakken en te verminderen. Praktische oplossingen lijken daarin niet afdoende. 

Wij nodigen alle Alblasserdammers uit om met elkaar in eigen huis, in eigen kring, kerk of 
moskee, vereniging en organisatie het gesprek aan te gaan over dit onderwerp. De opbrengst 
daarvan brengen we in 2020 samen in een breed maatschappelijk gesprek. 

Iedereen wordt uitgenodigd een bijdrage te leveren aan bewustwording. Wij willen verkennen 
wat nodig is om waardig samen te kunnen leven. Onze gezamenlijke opgave is om aan een 
Alblasserdam te werken waarin iedere inwoner zich veilig voelt en in zijn waarde wordt gelaten 
ongeacht afkomst, herkomst, geloofs- en/of levensovertuiging, ras of geslacht. Wij willen met 
elkaar op zoek gaan naar een gemeenschappelijke defi nitie van samen-leven en naar kernwaar-
den die daar bij horen.
Wij danken de deelnemers aan het eerste gesprek hierover voor hun inbreng. Met hen en met 
u hopen wij het goede gesprek te vervolgen. Help mee, praat mee! Samen maken we Alblasser-
dam tot een gemeente waarin samen-leven in vrijheid een gemeenschappelijke betekenis heeft. 
Voor, door en van alle Alblasserdammers.

Werkgroep voorbereiding LHBTI-beleid / Dialoog Veilig samen-leven in Alblasserdam:
Jaap Paans, burgemeester
Dorien Zandvliet, wethouder Welzijn
Jaco Brand, raadslid SGP
Wim van Krimpen, raadslid PvdA
Margreet De Deugd Bos, raadslid CDA
Stavros Barzas, raadslid VVD
Jako Sterrenburg, raadslid ChristenUnie
Marko Stout, raadslid D66
Ingrid de Gruijter, raadsgriffi  er 

Praat u of uw organisatie ook graag mee? Dan noteren we hier ook uw naam! Sluit aan!
Mail ons de contactgegevens via bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl onder vermelding van 
"Dialoog veilig samen-leven in Alblasserdam".
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Inleveren loont tijdens 
Nationale Recycleweek

Wat als de elektrische tandenborstel kapot-
gaat of de kruimeldief ermee stopt? Berg 
deze kapotte apparaten niet op in een doos 
of in een lade, maar lever ze in. Tot zondag 
20 oktober loont het extra om apparaten in 
te leveren bij de Milieustraat Noordpolder in 
Hendrik-Ido-Ambacht. Omdat het deze week 
Nationale Recycleweek is, ontvangt u een leuk 
en leerzaam cadeau. 

Geef ze een nieuw leven
Gemiddeld hebben we 95 elektrische appara-
ten in huis, waarvan er maarliefst 15 stuk zijn. 
Zonde, want zo krijgen ze geen nieuw leven. 

Inleveren van kapotte elektrische apparaten, 
van groot tot klein, kan bij de Milieustraat of 
bij inleverbakken die tegenwoordig in veel 
winkels staan. Als u een nieuw apparaat koopt, 
mag u een oud -vergelijkbaar - apparaat inle-
veren in de winkel. Deze afspraak geldt ook 
voor apparaten die je via een webshop koopt. 
Door kapotte apparaten in te leveren, kunnen 
veel onderdelen opnieuw gebruikt worden.

Inleverpunten
Kijk op www.heelhollandrecyclet.nl voor meer 
informatie en inleverpunten bij u in de buurt.
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Basisregistratie personen (BRP)

Verstrekking van uw gegevens uit de basisregistratie personen (BRP)
Overheidsinstanties en de door de minister aangewezen instellingen, krijgen altijd gegevens uit 
de basisregistratie personen (BRP). Deze gegevens hebben zij nodig voor het uitvoeren van hun 
taken. 
Denk hierbij aan:
• Belastingdienst
• Justitie
• Pensioenfondsen
• Sociale Verzekeringsbank 
• instellingen voor bevolkingsonderzoek (borstonderzoek).
De gemeente is verplicht deze gegevens te verstrekken.

Andere instanties 
De gemeente geeft geen gegevens aan commerciële instellingen en privépersonen. Wel mag zij 
gegevens verstrekken aan instellingen met een maatschappelijk belang. Deze instellingen krijgen 
uw gegevens alleen als zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Als u niet wilt, kunt u 
om geheimhouding van uw gegevens vragen. 

Meer weten?
Op www.alblasserdam.nl leest u meer informatie. 
Als zoekwoord geeft u 'geheimhouding' in.

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:

naam geboortedatum datum uitschrijving

van Dijk, M 14-07-1991 25-07-2019

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

Bezwaar
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 (bij-
voorbeeld een kopie van deze publicatie); de reden waarom u bezwaar maakt; het telefoonnum-
mer waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.

Jongeren wijzen op brandgevaar

De jaarlijkse brandpreventieweken staan dit jaar in het teken van het veilig opladen 
van elektrische apparaten. Juist jongeren maken veel gebruik van oplaadbare 
apparaten, daarom richt de campagne zich vooral op hen met een voorleesboek en 
een game. 

Impact woningbrand enorm
De impact van een woningbrand is enorm, 
zelfs als er geen slachtoffers zijn. In de prak-
tijk blijkt dat steeds meer branden ontstaan 
door (defecte) elektrische apparaten of het 
verkeerd opladen van apparaten. Omdat 
het aantal elektrische apparaten toeneemt, 
neemt daarmee ook het risico op brand 
door deze apparaten toe.

Nationale brandpreventieweken 
De brandweer en de Nederlandse Brand-
wonden Stichting vragen daarom nu juist 
aandacht voor het veilig opladen van elektri-
sche apparaten. De jonge kinderen kunnen 
aan de hand van het voorleesboek leren dat 
rookmelders en een vluchtplan onmisbaar 
zijn. Alle scholen hebben dit boek ontvan-
gen. Kinderen vanaf 9 jaar ontdekken hoe 
zij veilig kunnen opladen met behulp van de 
game op www.brandzoektspeurneuzen.nl. 

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend 
dat zij de volgende omgevingsvergunnin-
gen hebben verleend: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorkant van 
de woning   

Locatie:  Troelstrastraat 38   
Datum besluit:  03-10-2019   

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenminste 
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 wijzigen van een gevel 

en de brandcompartimen-
ten van een verpleeghuis   

Locatie:  De Alblashof 1   
Datum besluit:  30-09-2019   

Activiteit:  Bouw   
Voor:  het renoveren van het dak   
Locatie:  Frans Halslaan 1  
Datum besluit:  03-10-2019   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:   het realiseren van een 
aanbouw   

Locatie:  Lindelaan 8   
Datum besluit:  30-09-2019   

Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het renoveren en uitbrei-

den van de jachthaven van 
20 naar 31 ligplaatsen   

Locatie:  Dam 65   
Datum ontvangst:  04-10-2019   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het realiseren van een 

vrijstaande woning   
Locatie:   Vinkenpolderweg, DMVS 

kavel 6   
Datum ontvangst:  04-10-2019   

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO   

Voor:   het starten van een Bed & 
Breakfast   

Locatie:  Cortgene 79   
Datum ontvangst:  29-09-2019   

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren   

Voor:   het aanpassen van de 
bestaande vergunning   

Locatie:  Edisonweg 43   
Datum ontvangst:  02-10-2019   

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. 
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