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Publiekswinkel
Door de maatregel rondom het coronavi-
rus 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 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.

Raads- en commissievergaderingen

Geen raadsvergadering in meivakantie
In verband met de meivakantie zijn er geen vergaderingen van de gemeenteraad. 
De eerstvolgende bijeenkomst van de raad staat gepland op 19 mei 2020.

Blik op de raad

Zij aan zij
Juist in moeilijke tijden 
hebben we behoefte 
aan een knuffel of een 
arm om onze schou-
der. Helaas is dat nu 
vaak niet mogelijk. 
Gelukkig zien we in 
Alblasserdam hoe 
talloze mensen er al-
les aan doen om hun 
(kwetsbare) dorps-
genoten bij te staan. In de straat, de buurt, 
de vereniging of de kerk is de kracht van de 
samenleving meer dan ooit zichtbaar. Deze 
tijd haalt het mooiste in Alblasserdammers 
naar boven en daar zijn we als CDA dankbaar 
voor. Zij aan zij staan mag dan in letterlijke zin 
niet mogelijk zijn, maar fi guurlijk des te meer! 
Wij zetten ons in de gemeenteraad in om 
initiatieven waar mogelijk vanuit de gemeente 
te steunen en de groepen die deze crisis het 
hardst raakt (ouderen, gehandicapten maar 
ook ondernemers) niet uit het oog te verliezen.

Blauwe ogen 
Als raadslid van Alblas-
serdam vertegenwoor-
dig je de inwoners. Je 
neemt besluiten over 
de manier waarop 
gemeentelijke taken 
moeten worden uitge-
voerd. Tot slot contro-
leer je het college op 
de uitvoering van die 
taken. Drie duidelijke 
taken waarbij infor-
matie belangrijk is. 
Om te vertegenwoordigen moet je de infor-
matie in het dorp ophalen. Om besluiten te 
nemen over de manier van uitvoeren en om 
de uitvoering te controleren moet je vol-
ledige informatie van het college krijgen. Bij 
het voorstel over de invoering van de nieuwe 
Wet inburgering ontbrak het volgens D66 aan 
informatie. Besluiten nemen op basis van 
blauwe ogen vindt D66 geen goede basis. 
Nadat onze motie hierover werd verworpen 
stemden we deze week dus tegen dit voorstel.

Inburgering
We hebben in de 
commissie en in de 
raad van gedachten 
gewisseld over de 
nieuwe Wet inbur-
gering, die volgend 
jaar zomer ingevoerd 
wordt. Vanaf dat mo-
ment zijn gemeenten 
verantwoordelijk 
voor de inburge-
ring van migranten. 
De SGP ziet het als een morele verplichting 
om vreemdelingen in nood te ontvangen en 
verder te helpen om een nieuw bestaan op 
te bouwen. Wat ons betreft organiseren we 
de inburgering zoveel mogelijk lokaal: in ons 
dorp zijn de lijntjes kort; instanties en vrijwil-
ligersorganisaties weten elkaar te vinden. 
Van de immigrant verwachten we een stukje 
wederkerigheid in de vorm van het leren van 
Nederlands en het actief op zoek gaan naar 
werk. Jaarlijks vangt Alblasserdam zo’n 15 tot 
20 nieuwkomers op. Kortom, dit zouden we 
lokaal moeten kunnen organiseren. 

Winkeltijdenwet
De raad heeft deze 
maand een wijziging 
in de Winkeltijdenwet 
vastgesteld waardoor 
het voor een aantal 
winkels mogelijk is op 
feestdagen open te 
zijn. Dit betreft dan 
een tweede paasdag 
of Hemelvaartsdag of 
tweede kerstdag, zover 
deze niet op zondag valt. Onze partij heeft 
uiteindelijk wel voor deze wijziging gestemd, 
temeer omdat het gaat om het legaliseren van 
een al bestaande situatie. Toch hebben we 
onze bedenkingen bij deze wijziging uitgespro-
ken omdat het ons een stapje dichter bij een 
altijd maar doordraaiende economie brengt. 
Als ChristenUnie vinden we dat jammer en geen 
goede ontwikkeling. Op (tweede) feestdagen mag 
het wat ons betreft best even rustig zijn. Temeer 
daar we in deze tijd van coronacrisis merken dat 
extra rust niet per se negatief wordt ervaren.  

Zorg voor elkaar
Allereerst zijn we be-
nieuwd hoe het met u 
gaat in deze bijzondere 
tijd. Uit gesprekken 
met onze (sport)ver-
enigingen, bedrijven, 
ZZP’ers en mensen met 
een tijdelijk contract 
constateren we dat 
het coronavirus ons 
hard raakt. Het virus 
veroorzaakt persoonlijk leed, angst en de 
eenzaamheid stelt ons allemaal op de proef. 
We zien echter ook prachtige initiatieven in 
ons dorp, zoals de Coronahulp-acties vanuit 
het Jeugdpunt en de ABC Team. Tegelijkertijd 
moeten we zorgen voor de mensen die nu 
lijden, zonder dat ze door het virus zijn besmet. 
Voor kinderen die op welke manier dan ook 
op achterstand komen. Blijf gezond, zorg voor 
elkaar en houd daarbij 1,5 meter afstand!  Ga 
voor Coronahulp, mogelijkheden voor steun en 
informatie naar de website van de gemeente 
Alblasserdam.

Klare taal
Nu de steigers zijn 
verdwenen zien we 
dat ons gemeente-
huis echt is opge-
knapt. Dat heeft veel 
geld gekost. Maar als 
je jaren niets aan je 
huis doet en je wil 
er niet weg dan kost 
dat geld; veel geld. 
Voor de VVD was dat 
een juiste keuze. Er moest wat gebeuren en 
betere opties waren er niet. Veel geld uitgeven 
aan het plein daarentegen vonden wij niet 
nodig. Te veel geld voor een plein dat daarna 
niet meer gebruikt kan worden voor parkeren 
en grotere evenementen. Dat is een slechte 
keuze. Gemeentehuis en plein. Geen Huis van 
de samenleving of De Rederij maar gewoon 
gemeentehuis. Geen huiskamer maar gewoon 
Raadhuisplein. Noem het zoals het is. Klare 
taal. Daar houden wij als VVD van. 

CU - foto van Teus Stam

CDA - Arco Strop SGP - Jan Mark ten Hove

D66 - Ramon Pardo 
Kruidenier

PvdA - René Zonnebeld

Vanwege het coronavirus is er op maandag 
4 mei geen openbare bijeenkomt bij het 
oorlogsmonument aan de Polderstraat. Het 
4 mei comité Dodenherdenking Alblasser-
dam zorgt ervoor dat u de herdenking on-
line vanuit uw huiskamer kunt meebeleven. 

Herdenken in de huiskamer
U kunt de Vesper (herdenkingsbijeenkomst) 
vanaf 19.00 online volgen via het YouTube 
kanaal van de gemeente Alblasserdam. De 
link naar dit kanaal vindt u op www.alblas-
serdam.nl. Na afl oop van de nationale 
herdenking (te zien op NPO1) kunt om circa 
20.30 uur opnieuw overschakelen naar het 
YouTubekanaal van de gemeente Alblasser-
dam. Dan kunt u kijken naar opnames van 
een besloten plechtigheid bij het oorlogs-
monument aan de Polderstraat en een 
toespraak van burgemeester Jaap Paans. 
Zo kunt u na de nationale herdenking ook 
de lokale herdenking vanuit huis bijwonen.

Vlag halfstok op 11 mei
We vieren in mei niet alleen 75 jaar bevrij-
ding van Nederland. Op 11 mei staan we 
ook stil bij het bombardement op Alblas-
serdam dat dan 80 jaar geleden plaatsvond. 
Om deze gebeurtenis op een passende ma-
nier te herdenken, luiden alle kerkklokken 
op de vier tijdstippen waarop de bommen 
vielen. Het 4 mei comité Dodenherdenking 
Alblasserdam en de gemeente Alblasser-
dam roepen u op om op 11 mei 2020 de 
vlag halfstok te hangen. Zo herdenken we 
allen die zijn omgekomen tijdens het 
bombardement op 11 mei 1940.

Herdenken op 
4 en 11 mei

VVD - Herman Verweij)

Nieuws
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Meer en nieuwe textielcontainers
Voor de inzameling van textiel gaan we 
samenwerken met HVC en kringloopbedrijf 
Opnieuw & Co. Daarom komen er in de week 
van 11 t/m 15 mei nieuwe textielcontainers in het 
dorp te staan. Het zijn bovengrondse containers 
met een donkergroene kleur. 

Locaties
Vier containers komen op een plek waar nu ook 
een textielcontainer staat. Daarnaast komen ver-
spreid door de gemeente zes nieuwe containers.

Bestaande locaties: 
Locatie 1:  Abraham Kuyperstraat  

(bij winkelcentrum Touwbaan)
Locatie 2: Sportlaan (2 containers)
Locatie 3:  Nicolaas Beetstraat (op trottoir bij 

hondenuitlaatplaats)
Locatie 4: Wilgenplein (naast milieuparkje)

Nieuwe locaties:
Locatie 5:  achterkant Scheldeplein ( 

hoek Maasstraat)
Locatie 6: hoek Zeelt-Blokweerweg
Locatie 7:  kruising Plantage –Mesdaglaan  

(naast plastic en glascontainer) 
Locatie 8:  Hilmar J. de Haanstraat  

(naast speeltuin)
Locatie 9:  Waalsmondelaan   

(tegenover kerk in plantsoen)
Locatie 10: Kraanbaan (naast plastic container)

Bovengrondse containers
HVC en Opnieuw & Co kiezen bewust voor boven-
grondse containers. Ondergrondse containers 
zijn vaak vochtig en mensen gooien er sneller  
afval in. Dit is slecht voor de kwaliteit van het 

textiel en verkleint de kansen op hergebruik. 
Opnieuw & Co leegt de bovengrondse containers 
handmatig. Zo kan eventuele vervuiling niet 
de hele partij verknoeien. Als kleding nog goed 
draagbaar is, gaat het naar een kringloopwinkel 
van Opnieuw & Co of het wordt verscheept naar 
Azië, Afrika of Oost Europa. Textiel dat niet meer 
draagbaar is, krijgt een tweede leven als isolatie-
materiaal, poetsdoeken of er worden garens van 
gemaakt. 

Voordelen van Opnieuw & Co
Opnieuw & Co is een non-profit organisatie met 
zes vestigingen in de Drechtsteden. De sortering 
van het textiel gebeurt in Dordrecht. Daardoor is 
er minder transport nodig wat beter is voor het 
milieu. Bovendien biedt Opnieuw & Co werk aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Meer inzamelen
De hoeveelheid ingezameld textiel in Alblasser-
dam ligt onder het landelijk gemiddelde.  
,,Wij hopen dat de nieuwe manier van inzamelen 
ervoor zorgt dat er minder textiel in het restafval 
terecht komt. Zo kan het textiel een tweede leven 
krijgen en komt ons doel van 100 kilo restafval 
per inwoner weer een stapje dichterbij'', zegt 
wethouder Peter Verheij. De coronacrisis heeft 
helaas ook gevolgen voor de inzameling van tex-
tiel. De inzameling gaat voorlopig wel door maar 
afgedankt textiel kan nog maar mondjesmaat 
verwerkt worden. De export van gebruikt textiel 
is volledig op slot en de magazijnen bij de sor-
teerbedrijven zijn vol. Opnieuw & Co doet er alles 
aan om zo lang mogelijk door te gaan met het 
inzamelen, sorteren en verkopen van het textiel.

wat mag er bij textiel?

kleding

petten en hoeden

tassen en accessoires

knuffels

beddengoed

hvcgroep.nl

schoenen

Schoon en droog textiel 
in afgesloten zak.

huishoudelijk textiel

gordijnen en vitrage

• alle soorten boven  
 en onderkleding
• kousen & sokken
• stropdassen
• zwemkleding

• riemen
• shawls
• tassen
• mutsen
• handschoenen

• kussenslopen
• (hoes)lakens
• dekbedovertrekken
• dekens

• hand- en theedoeken
• poetsdoeken
• servetten van textiel
• tafellakens
• washandjes

Jouw textiel mag ook 
stuk of versleten zijn.
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Beste Alblasserdammers,
Hoe is de persconferentie van dinsdag 21 april 
van premier Rutte bij u gevallen? Bent u blij 
dat de kinderen na de meivakantie weer naar 
de basisschool kunnen en weer onder voor-
waarden mogen sporten? Bent u teleurgesteld 
omdat u voorlopig niet op bezoek kunt bij 
uw vader of moeder in het verpleeghuis? Of 
omdat u uw kapsalon of restaurant nog langer 
dicht moet houden? Weet dat ik mij probeer 
in te leven in uw gevoel. We gaan met elkaar 
door een moeilijke tijd, ik kan het helaas niet 
mooier maken, want we hebben te maken 
met een gezondheidscrisis. We zijn met elkaar 
verantwoordelijk voor een succesvolle aanpak 
en beheersing van het virus. Het vergt geduld 
en zelfbeheersing van ons allemaal. Er is licht 
aan het einde van de tunnel, maar de tunnel is 
lang. Langer dan mij lief is. Houd moed, houd 
vol en blijf op elkaar letten!

School 
U heeft het directeur Jaap van Dissel van het 
RIVM misschien horen vertellen. Uit onder-
zoek blijkt dat kinderen een relatief kleine rol 
spelen in de verspreiding van coronavirus. 
Daarom gaan de basisscholen na de meiva-
kantie weer open. Er zijn nog wel aandachts-
punten. De schooldirecties zijn nu druk bezig 
om een en ander veilig en verantwoord te 
stroomlijnen. De bedoeling is dat steeds de 
helft van de leerlingen naar school gaat om te 
voorkomen dat het binnen het schoolgebouw 
meteen te druk wordt. 

Sporten onder begeleiding
Kinderen, als jullie jonger zijn dan 12 jaar 
kunnen jullie begeleid in groepjes trainen of 
sporten. Jullie moeten wel thuis douchen en 
jullie ouders mogen niet langs de kant staan. 
Voor kinderen tussen 12 en 18 jaar geldt dat 
jullie met elkaar mogen sporten onder bege-
leiding als jullie 1,5 meter afstand houden. 
Tip: neem zelf een flesje of Dopper met water 
mee voor tijdens of na de training. Dat sta je 
niet allemaal tegelijk bij de (buiten)kraan op 
je club. 

Veiligheid voorop
De Sportparken Souburgh en Molenzicht 
zijn nu dicht. We overleggen met de (buiten)
sportverenigingen hoe jongeren zo veilig en 
verantwoordelijk mogelijk (toch beperkt)  
onder begeleiding buiten kunnen sporten in 
de sportparken. Als hier meer duidelijkheid 
over is zullen de sportverenigingen en wij dat 
laten weten. Vrij sporten mag niet op de sport-
parken. U begrijpt: veiligheid blijft voorop 
staan. De vrijheid van de een mag niet ten 
koste gaan van de gezondheid van de ander, 
zei premier Rutte treffend.

Lammetjeswiel
De nieuwe afspraken goed in praktijk brengen 
is een hele opgave voor de scholen en de 
sportclubs. Wij als gemeente helpen hierbij. 
Daarbij gebruiken we tips en aanbevelingen 
van de experts van de Veiligheidsregio Zuid-
Holland Zuid. In elk geval blijft het Lammetjes-
wiel voorlopig dicht. Wel treffen we al voorbe-
reidingen voor het moment dat het weer open 
kan. Helaas duurt dat nog even.

Voedselbank
Beste mensen, ik vraag u gehoor te geven aan 
de oproep van de voedselbank Alblasserdam 
om houdbare producten te doneren in de 
kratten bij drie supermarkten in ons dorp: 
Dirk, Coöp en Plus. Ook kunt u geld geven. U 
maakt hiermee veel gezinnen blij. Dat is zeker 
in deze zware tijd belangrijk voor hen die dit 
steuntje in de rug zo goed kunnen gebruiken. 
De voedselbank geeft aan dat de opbrengsten 
voor de 90 cliënten teruglopen. 

Online vieren en gedenken
Net als Koningsdag verlopen 4 en 5 mei dit 
jaar anders dan we gewend zijn. In deze bij-
zondere omstandigheden vieren we boven-
dien 75 jaar bevrijding. En we herdenken de 
bombardementen op Alblasserdam van 11 
mei 1940. Het Oranjecomité, het 4 mei comité 
en de gemeente hebben een programma 
samengesteld om thuis en online feestelijk 
te vieren en plechtig te herdenken. Denk 
bijvoorbeeld aan een online uitzending van de 
kranslegging bij het oorlogsmonument op 4 
mei. Dankzij onze moderne techniek kunnen 
we alle beelden met u delen. Meer hierover 
leest u op de website van de gemeente of op 
www.oranjecomite-alblasserdam.nl.

Ik besluit mijn brief met mijn dank te uiten 
aan het Oranjecomité Alblasserdam en het  
4 mei Comité. Zij hebben in zeer korte tijd met 
de vele vrijwilligers mogelijk gemaakt dat we 
op gepaste wijze kunnen vieren en gedenken. 
Ik hoop dat u juist nu met ons meedoet.  
Op afstand, thuis,  
maar met elkaar! 

Met hartelijke groet, 
Jaap Paans,
Uw burgemeester

Nieuws

Geef de wilde bij een steuntje in de rug

Het aantal wilde bijen gaat hard achteruit! 
Dat komt onder andere doordat er minder 
bloemen zijn. Heeft u plannen om uw tuin of 
balkon op te knappen? Doe dan ook iets goeds 
voor de wilde bij. Het zijn superbestuivers en 
ze steken niet.

Maak de bij blij
Wilde bijen worden niet door mensen gehouden, 
maar vliegen vrij rond. Er zijn er nu zo'n 380 soor-
ten. Daarvan zouden 180 soorten in onze regio 
kunnen overleven. Op dit moment zijn er echter 
maar 80 soorten. Om wilde bijen te helpen kunt 
voor nectarbronnen zorgen in uw tuin of op uw 
balkon. Wilde bijen worden blij van inheemse 
plantensoorten zoals klokjes, bolgewassen, 
composieten (zoals paardenbloem, herfstaster), 
lipbloemen (zoals veldsalie, tijm, lavendel,  

kattenkruid), vlinderbloemen (zoals siererwt, 
klaver), longkruid en klimop.

Eerste hulp voor uitgehongerde bij
Een uitgehongerde bij is snel geholpen met wat 
suikerwater. Doe wat suiker en water (verhouding 
1:1) in een potje met gaten in het deksel.  
Op de lange termijn helpen bloemen en bollen 
beter. Daar houden de bijen namelijk echt van. 
Heeft u zelf tips of mooie foto's van bijen in uw 
tuin? Deel ze op twitter met #draagBIJ.

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:

WWW.ALBLASSERDAM.NL
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Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunningen 
hebben verleend: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het maken van een aanbouw   
Locatie:   Kamgras 1   
Datum besluit:  14-04-2020   

Activiteit:  Bouw, Inrit/Uitweg   
Voor:    het bouwen van een 

nieuwe woning   
Locatie:   Raapzaadhof kavelnr. 329 
Datum besluit:  17-04-2020   

Geweigerde omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunningen hebben 
geweigerd: 

Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (een 
Oostenrijkse den (Pinus 
nigra nigra) 

Locatie:   Vinkenpolderweg 23   
Datum besluit:  10-04-2020   

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 worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam. Indiening van een bezwaar-

schrift 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 Rot-
terdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam). 

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 dak-

kapel   
Locatie:    Adriaan van Ostadelaan 36  
Datum ontvangst: 16-04-2020   

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren   

Voor:    het uitvoeren van werk-
zaamheden   

Locatie:   Van Hennaertweg 11  
Datum ontvangst:  17-04-2020   

Activiteit:    
Voor:     het plaatsen van een rolstei-

ger of een schaarhoogwer-
ker voor het uitvoeren van 
schilderwerkzaamheden   

Locatie:   Dam 24 Alblasserdam   
Datum ontvangst:  14-04-2020   

Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan op 
dit moment geen bezwaar of beroep worden in-
gediend. Dat kan pas nadat het college over deze 
aanvragen heeft beslist. Die beslissing wordt 
eveneens bekend gemaakt in deze krant. 

Vergunningen en Meldingen, 
woensdag 29 april 2020             

Hulplijn

rijksoverheid.nl
Het landelijk informatienummer voor vragen 
over het coronavirus.

 Telnr: 0800-1351

nationaalouderenfonds.nl
Ouderen kunnen hier vragen stellen over bijvoorbeeld videobellen 
of sociale media.

 Telnr: 088-3442000

mindkorrelatie.nl
Mensen met psychische en sociale problemen 
kunnen terecht bij experts van mind korrelatie.

 Telnr: 0900-1450

luisterlijn.nl
Voor mensen die willen praten over het coronavirus.

 Telnr: 0900-0767

anbo.nl
Ouderen die graag een praatje willen maken 
of met specifieke vragen zitten.

 Telnr: 0348-466666

mantelzorg.nl
Voor mantelzorger die de richtlijnen van de overheid 
met betrekking tot hun situatie nog onduidelijk vinden.

 Telnr: 030-7606055

de kindertelefoon.nl
Kinderen kunnen gratis en anoniem bellen.
Elke dag tussen 11.00 en 21.00 uur.

 Telnr: 0800-0432

kvk.nl
Ondernemers die vragen hebben over 
speciale corona regelingen.

 Telnr: 0800-2117

rodekruis.nl
Voor mensen die een luisterend oor nodig hebben 
of hulpvragen hebben omdat zij in quarantaine zitten 
of in thuisisolatie zitten.

 Telnr: 070-4455888

slachtofferhulp.nl
Voor mensen die een naaste op de IC hebben liggen of 
behoefte hebben aan ondersteuning. 

 Telnr: 088-7460090

Nieuws

In gesprek met burgemeester? Meld u aan
Met 75 gesprekken over vrijheid staat burge-
meester 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 wis-
selen 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 opge-
ven om het coronavirus te bestrijden, krijgt dit 
woord misschien nog wel meer betekenis. 
De gesprekken gebeuren telefonisch of via vi-
deobellen en worden live of semi-live uitgezon-
den. Zo kan iedereen die dat wil ze volgen.

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. Bij meer dan 100 aanmeldingen 
worden ook 's nachts gesprekken ingepland 
Aanmelden kan via emailadres: 
75jaarSamenVrij@gmail.com.

Nieuws

Online bijeenkomst over A15 
Het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat nodigt u op woensdag 6 of donderdag 
7 mei van harte uit voor een vervolgbijeen-
komst over de verkenning over de A15 tussen 
Papendrecht en Gorinchem. In verband met 
het coronavirus dit keer een online bijeen-
komst in de vorm van een webinar. 

Eerste selectie
Het ministerie onderzoekt hoe de doorstroming en 
de verkeersveiligheid op de A15 tussen Papend-
recht en Gorinchem kan verbeteren. Dit heet de 
MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. 
Eind vorig jaar, op 14 november, is daarvoor een 
eerste inloopbijeenkomst geweest. Toen hebben 
aanwezigen informatie over het gebied, knelpun-
ten en mogelijke oplossingen aangegeven. Inmid-
dels heeft op basis van alle verzamelde informatie 
die in de verkenning naar voren is gekomen de 
eerste selectie van mogelijke oplossingen plaatsge-
vonden. Deze zijn opgenomen in een aantal maat-
regelpakketten welke verder worden uitgewerkt.

Vier sessies 
Tijdens de online bijeenkomst geeft het ministe-
rie een toelichting op het proces van selectie, de 
samenstelling van de maatregelpakketten en de 
eerste analyseresultaten hiervan. Na een algemene 

presentatie kunt u vragen stellen. 
De webinars vinden plaats op:
·  Woensdag 6 mei van 16.00-17.00 uur 
of van 20.00-21.00 uur.

·  Donderdag 7 mei van 16.00-17.00 uur 
of van 20.00-21.00 uur. 

Doet u ook mee? U kunt zelf kiezen wanneer u deel-
neemt. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het project en hoe 
u kunt meedoen aan de online bijeenkomst op 
www.mirta15papendrechtgorinchem.nl. 
Heeft u hulp nodig bij het deelnemen aan de 
online bijeenkomst, kijk dan op deze website voor 
informatie over eventuele ondersteuning. 
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