Dorp met karakter
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Gemeentenieuws
Blik op ons college

Beste Alblasserdammers,
Zes weken na de eerste maatregelen ziet ons
leven er door het coronavirus volledig anders
uit. We houden anderhalve meter afstand,
we blijven zoveel mogelijk binnen, als het
kan werken we thuis en we niesen in onze elleboog. We bereiden ons voor op de 1,5 meter
samenleving. Alhoewel we niet precies weten
waar die begint en waar het eindigt. Wel
weten we dat we dit doen om de verspreiding
van het virus tegen te gaan.
Stapjes in de goede richting
Toen deze krant naar de drukker ging, moest
de persconferentie van dinsdagavond 21 april
nog plaatsvinden. Misschien is inmiddels
duidelijk dat we vanaf volgende week één of
meerdere stapjes in de goede richting kunnen
zetten. Naar hervatting van een stukje dagelijks leven zoals we dat gewend waren. Als het
al kan, als het al gebeurt is één ding zeker: we
krijgen voor langere tijd een nieuw normaal
waarin de 1,5 meter samenleving de norm
zal zijn, handen schudden verboden blijft én
diverse gedragsaanwijzingen zullen gelden.
Om die periode niet langer te laten duren
dan strikt nodig moeten we dus volhouden.
Samen, schouder aan schouder.
Variatie aan steunbetuigingen
Tegelijkertijd zien we van dichtbij, ook in
Alblasserdam, hoe hard het nodig is om vol te
houden. Voor de mensen in ons dorp die besmet zijn met het virus en hun naasten is het
extra zwaar in deze toch al zorgelijke tijd. Ik
leef met hen mee en ik zie dat u als gemeenschap dat ook doet. Helaas betreurden we
vorige week ook een overleden Alblasserdammer, besmet met het virus. Onze gedachten
zijn bij de nabestaanden. Hen wens ik, recht

uit mijn hart namens ons allen, kracht en
warme herinneringen toe. Sterkte gewenst!
Houd afstand
We zien dat het aantal vastgestelde besmettingen ook in ons dorp blijft stijgen. Daarom
wil ik u op het hart drukken om de richtlijnen
serieus te blijven nemen. Juist ook nu we een
langere periode zien naderen met mooi weer.
Natuurlijk mag u hiervan genieten, maar doe
dit zoveel mogelijk op uw balkon, in uw eigen
tuin of rond uw eigen huis. Daarbij blijft gelden: houd afstand!
Online vieren en gedenken
Ondertussen kan ik u melden dat ik deze dagen samen met het Oranjecomité en het 4 mei
comité de voorbereidingen afrond voor online
vieren en herdenken. En daarbij is ook een belangrijke rol en plek voor u weggelegd. Meer
hierover leest u in deze editie van De Klaroen
of in het jaarlijkse Programmaboekje dat in
het weekend van 25 april bij u op de deurmat
landt. Natuurlijk kunt u op dat moment ook de
website van de gemeente of www.oranjecomite-alblasserdam.nl raadplegen.
Beste Alblasserdammers. Het virus heeft onze
levens veranderd. En het is nog niet te zeggen
voor hoe lang. Houd
vol! We komen hier
weer bovenop! Dat
doen we met z'n allen:
samen! Houd tenslotte
één zaak goed in de
gaten: KOOP LOKAAL!
Met hartelijke groet,

Jaap Paans,
Uw burgemeester

HOE HEET DE
PLEK WAAR ALLE
ALBLASSERDAMMERS
WELKOM ZIJN?
Alblasserdam is een rederij rijker. Het is de naam voor
het Huis van de Samenleving, waartoe het voormalige
gemeentehuis momenteel wordt gerenoveerd. De Rederij is
een dynamische, flexibele werk- en ontmoetingsplek voor
alle Alblasserdammers. Meer informatie vind je op:
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In gesprek met de burgemeester over
vrijheid? Meld u nu aan
Met 75 gesprekken over vrijheid staat burgemeester Jaap Paans stil bij de bevrijding van
Nederland, in mei precies 75 jaar geleden.
De burgemeester heeft zijn agenda leeg gemaakt van maandag 4 mei 21.00 uur tot
en met maandag 11 mei 21.00 uur.
In die periode wil hij met minstens 75
Alblasserdammers een uur lang in gesprek.
Wie hiervoor voelt, kan zich aanmelden.
Betekenis
De burgemeester wil graag van gedachten
wisselen met inwoners die betekenis geven
aan 75 jaar vrijheid. Bent u ouder dan 75,
heeft u in Alblasserdam de bombardementen
van 11 mei 1940 meegemaakt? Of bent u
geboren in 1975, 75 maanden oud, woont u
op nummer 75 of voelt u aanleiding tot een
gesprek over vrijheid? Meld u aan! Nu we allemaal wat vrijheid opgeven om het coronavirus te bestrijden, krijgt dit woord misschien
nog wel meer betekenis.

Telefonisch
De gesprekken gebeuren telefonisch of via
videobellen en worden live of semi-live uitgezonden. Zo kan iedereen die dat wil ze volgen.
Eventueel ook 's nachts
De periode van 4 t/m 11 mei bevat 168 uren.
Bij meer dan 100 aanmeldingen worden ook
's nachts gesprekken ingepland. De locoburgemeesters nemen dan in de ochtenden een
aantal gesprekken over, zodat de burgemeester wat nachtrust kan inhalen. Naast
deze uitnodiging aan alle inwoners nodigt de
burgemeester ook zelf een aantal mensen uit
voor deze gespreksmarathon.
Aanmelden
Geef bij het aanmelden drie voorkeurstijden
door, verspreid over drie dagen tussen 4 mei
21.00 uur en 11 mei 21.00 uur. Dan is er de
meeste kans op een succesvolle match in de
planning. Aanmelden kan via emailadres:
75jaarSamenVrij@gmail.com.
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Publiekswinkel
Door de maatregel rondom het coronavirus is de Publiekswinkel alleen op afspraak
beperkt open. Tot voorlopig tot 29 april
gelden voor een beperkt aantal producten
de volgende openingstijden:
Maandag
14.00 – 19.30 uur
Dinsdag
09.00 – 12.00 uur
Woensdag
gesloten
Donderdag
09.00 – 12.00 uur
Vrijdag
gesloten
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 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.

Gemeentenieuws

Raads- en commissievergaderingen

Geen gemeenteraad in meivakantie
De eerstvolgende bijeenkomst van de raad
staat gepland op 19 mei 2020.

In verband met de meivakantie zijn er geen
vergaderingen van de gemeenteraad.
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Grof vuil inleveren? Hier zijn wat tips
Door de coronacrisis zijn we veel meer thuis
dan normaal. Dat nodigt uit om de zolder of de
schuur eens flink op te ruimen. Gaat u vervolgens met afval naar de Milieustraat? Dan is de
kans groot dat u moet aansluiten in een lange rij
auto's. Door de coronamaatregelen mogen er
maar vijf auto's tegelijk naar binnen. Wat kunt u
doen?

De Milieustraat Noordpolder (Crezéepolderweg 9 in Hendrik-Ido-Ambacht) is open van
maandag t/m zaterdag: 09.00 tot 16.30 uur.
In april en mei is de milieustraat op vrijdag
en zaterdag langer open dan normaal: tussen
08.00 en 17.30 uur.

Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Activiteit:
Bouw, Roerende zaken
Voor: 		het plaatsen van een hijskraan op de openbare weg
Locatie: 		nabij flatgebouw Rijnstraat 17-31
Datum besluit:
09-04-2020
Activiteit:
Kap
Voor: 		het vellen of doen vellen
van tien houtopstanden
(tien keer zwarte els ( Alnus
glutinosa)
Locatie: 		
Hertzweg 4
Datum besluit:
09-04-2020
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen
binnen zes weken na de dag van verzenddatum 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 gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet worden 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 gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
besloten hebben de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning te verlengen met een
beslistermijn van 6 weken:
Activiteit:
Voor:		
Locatie: 		
Datum besluit:

Tips
•	Ga doordeweeks en 's ochtends, dan is het
meestal wat rustiger
•	Ga niet met een paar spullen maar verzamel
eerst meer afval
•	Neem meteen het afval van uw buurman
(of een ander) mee, dat scheelt weer een auto
•	Stel uw bezoek uit of accepteer gewoon dat
het druk is en heb geduld

Bouw
 et uitbreiden van de woning
h
door middel van een serre
Oost Kinderdijk 353
07-04-2020

Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het realiseren van een
dakopbouw
Locatie: 		
van Goghplantsoen 11
Datum ontvangst: 09-04-2020
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 		het realiseren van een
hellend dak op het hoofdgebouw en een erker,
veranda aan het vrijstaand
bijgebouw
Locatie: 		
Vinkenpolderweg 40
Datum ontvangst: 09-04-2020
Activiteit: 	Handelen in strijd met
regels RO
Voor: 		het realiseren van een terras
Locatie: 		
Cortgene 2
Datum ontvangst: 04-04-2020
Activiteit:
Roerende zaken
Voor: 		het plaatsen van een dichte
container
Locatie: 		
Wilgenplein 2
Datum ontvangst: 07-04-2020
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.
Buiten behandeling gelaten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de
volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten behandeling hebben gelaten:
Activiteit: 	Weg aanleggen of
veranderen
Voor: 		het aanpassen van de stoep
voor een oprit
Locatie: 		W B van der
Veldenstraat 18
Datum ontvangst: 09-04-2020

Vergunningen en Meldingen, 22 april 2020

Platform Coronahulp Alblasserdam

Wat te doen als...
U zelf geen boodschappen kunt doen
coronahulpalblasserdam@gmail.com
www.facebook.com/groups/529071157778425/

Coronahulp Alblasserdam: 078 - 6931113.
U graag met iemand wilt praten
Bel dan de luisterlijn van de SWA:
078 - 2021220, ma t/m do tussen 09:00 - 16:30 uur.
U wordt dan teruggebeld door een medewerker
of vrijwilliger.
U zich alleen voelt
Schrijf een kaartje of brief. Gebruik telefoon, Skype,
Facetime, Whatsapp of Email om contact te zoeken
met familie, vrienden of buren. PRAAT erover.
Het kan even niet anders.

U vragen heeft over belastingen / financiële hulp
Sociaal Raadslieden: 078 - 2021220.

Platform Coronahulp Alblasserdam

Tips & adviezen
Iedereen in Nederland kan gebruik maken van de Luisterlijn
(www.deluisterlijn.nl).
Via 0900 - 0767 kunnen mensen terecht voor een praatje of
een goed gesprek.
De omroepen KRO-NCRV brengen mensen in contact via
Corona Quarantaine Contact. Op de actiepagina
(www.kro-ncrv.nl/corona) kunnen mensen aangeven gebeld
te willen worden.
De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen
(www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn).
Professionele vrijwilligers bellen regelmatig en bieden een
luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek.
Aanmelden kan via 088 - 344 2000.
Lokale hulp- en advieslijn van de SWA. Voor als u vragen
heeft over lokale voorzieningen en/of behoefte heeft aan
een luisterend oor. 078 - 2021220.

voor actuele tips/adviezen kunt u terecht op de Facebookpagina van de SWA.
www.facebook.com/welzijnalblasserdam

Alblasserdammers die hulp kunnen/willen bieden kunnen zich
aanmelden bij de FB pagina van Coronahulp Alblasserdam,
via coronahulpalblasserdam@gmaill.com of via de SWA:
078 - 2021220.

