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Gemeentenieuws
Blik op ons college

Nieuws

Terugblikken
Aan de vooravond van het nieuwe jaar schrijf
ik deze laatste collegecolumn van 2020. De
periode tussen kerst en oud en nieuw is bij
uitstek de periode om terug te blikken op
het voorbije jaar. De kranten staan vol met
terugblikken en lijstjes van gebeurtenissen en
personen die in 2020 het jaar bepaalden.
Nieuws
Normaal gesproken vind ik het best leuk om
dat allemaal te volgen. Met melancholische
gevoelens als gevolg: ‘ Oh ja, dat is waar ook,
was dat dit jaar?' 'Wat vliegt de tijd', enzovoorts. Dit jaar heb ik er niet zo’n zin in. Ik
weet niet hoe het u vergaat, maar vrijwel al het
nieuws uit het voorbije jaar is overgoten met
corona. Alles en iedereen is aangeraakt door dit
virus. Misschien niet letterlijk, maar dan toch
wel overdrachtelijk. Het werk lag stil of veranderde ingrijpend. De scholen gingen dicht,
weer open en weer dicht. En helaas hebben we
ook in Alblasserdam te maken gekregen met
mensen die ziek werden en die overleden.
Mijlpalen
Natuurlijk waren er ook lichtpunten en werden er mijnpalen gehaald. Voor ons waren dat

onder meer het opleveren van het gemeentehuis en het Raadhuisplein en recentelijk de
camperplaats. Maar dit konden we niet echt
met u vieren.

jaar daarbij niet vergeten. We hebben gemerkt
dat werken vanuit huis best mogelijk is en ook
voordelen kan hebben. Minder files om er
maar één te noemen. En is het nou echt nodig
om drie keer per jaar met het vliegtuig op
vakantie te gaan?

Dromen
Ik heb veel meer zin om vooruit te blikken en
te dromen over de periode na corona. Hopelijk herkent u dat? Het licht aan het einde van
de tunnel is in zicht. Een vaccin is beschikbaar
en er komen er nog meer. Hoe zal het leven
eruit zien als corona de wereld uit is? Ergens
in 2021 zal dat toch zeker wel het geval zijn?
Persoonlijk hoop ik dat het inenten met dit
vaccin op grote schaal en door een overgrote
meerderheid van de inwoners van Alblasserdam zal gebeuren. Zodat we weer bij elkaar
kunnen komen, elkaar mogen omhelzen,
de hand mogen drukken en elkaar kunnen
herkennen zonder gezichtsmasker. Wat zou
dat fijn zijn.

Milieuwinst
En dan wacht ons nog de jaarovergang zonder
vuurwerk. Persoonlijk ben ik erg benieuwd
naar de ervaringen, misschien is het voor
herhaling vatbaar? De milieuwinst van minder
vervoersbewegingen en minder vuurwerk is
fors. Hoe het ook gaat worden, vanaf deze
plek wens ik u allen een gezond en voorspoedig, coronavrij
jaar. Ik hoop u te
ontmoeten tijdens
de eerste en hopelijk laatste digitale
nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag
6 januari.

Lessen
Weer op vakantie kunnen gaan en kunnen
gaan en staan waar we willen. Terug naar hoe
het vroeger was. Of nou ja, misschien niet helemaal. Laten we de lessen van het afgelopen

Nieuws

Arjan Kraijo
wethouder

Nieuws over afvalcontainers en
inzamelen kerstbomen

Morgen is het oud en nieuw. Door het coronavirus wordt het een jaarwisseling in kleine
kring en zonder vuurwerk. Om de ziekenhuizen en handhavers niet nog meer te belasten
heeft het kabinet vuurwerk dit jaar verboden.
U mag alleen categorie F1 vuurwerk afsteken
zoals sterretjes en knalerwten. Meer over de
bijzondere jaarwisseling van 2020-2021 leest
u op www.alblasserdam.nl/jaarwisseling.

Uit voorzorg voor vernieling zijn in de eerste
week van december alle hondenpoepbakken
verwijderd. De hondenpoepbakken worden
teruggeplaatst in de tweede week van januari
2021. De gele afvalbakken blijven beschikbaar.
Containers
De containers voor plastic afval worden op
30 december geleegd en afgesloten. Op 4
januari gaan deze containers weer open.
De glascontainers worden standaard iedere
maandag geleegd, dus op maandag 21 en 28
december. Om overvolle glascontainers te
voorkomen zijn er extra ledigingen op 23, en
30 december
De textielcontainers worden geleegd en op
30 december afgesloten. Op 3 januari gaan de
textielcontainers weer open.
Versnipperen van kerstbomen
13 januari 2021
Op woensdag 13 januari, van 13:00 – 17:00
uur, kunt u uw kerstboom inleveren op de
voormalige Wipmolenlocatie aan de Wilde
Woutstraat. Bij de kerstboominzameling zullen
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gem.Alblasserdam
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de corona richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd. De ingeleverde kerstbomen moeten
voldoen aan de volgende voorwaarden:
-	kerstboom is afkomstig van particulieren,
bedrijven zijn uitgesloten;
-	alleen kale bomen worden geaccepteerd,
dus: zonder kluit, pot, houten kruis en
spijkers.
Voldoet de kerstboom hieraan niet, dan
kunnen wij uw boom niet innemen. Voor
iedere goed ingeleverde kerstboom ontvangt
u €0,50.

Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031
Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Nicolette van Esdonk en
Marianne Vogelenzang
Email: ondernemen@alblasserdam.nl

Let op: wij werken uitsluitend op afspraak!

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.

Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190

Nieuws

Kees Jongmans is sinds 15 december tijdelijk
wethouder namens de PvdA. Hij vervangt
wethouder Dorien Zandvliet die wegens ziekte
afwezig is. Jongmans (72) is gedurende twee
periodes (8 jaar) wethouder geweest voor de
PvdA in de gemeente Roosendaal, met onder
meer de portefeuilles zorg & welzijn, jeugd en
onderwijs. Daarnaast heeft hij brede ervaring
in leidinggevende functies op het gebied
van ruimte en economische ontwikkeling bij
diverse gemeenten. Sinds zijn pensionering
in 2014 is Kees Jongmans bestuurlijk actief
in meerdere organisaties waaronder thuiszorg- en jeugdzorginstellingen. Wilt u weten
met welke onderwerpen Kees Jongmans zich
bezighoudt? Kijk dan op www.alblasserdam.nl.
(Onder Bestuur & Organisatie vindt u de portefeuilleverdeling van het college van B&W)

Uw hulp bij schade / vandalisme
Wij doen aangifte bij de politie van vandalisme
/ schade. Als er een dader bekend is, dan
starten wij een aansprakelijkheidsprocedure.
Voor de gemeente is vandalisme een onvoorziene kostenpost en kost dus extra geld. Ziet u
dat er iets wordt vernield? Bel dan direct 112.
Constateert u pas later een vernieling, dan
horen wij dit graag via de meldlijn
www.alblasserdam.nl/meldpunt of via
telefoonnummer 14078. U kunt ook kijken
op www.alblasserdam.nl/jaarwisseling.

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (Burgerzaken) zijn:
Maandag:
14.00-19.30 uur
Dinsdag:
09.00-12.00 uur
Woensdag:
14.00-19.30 uur
Donderdag:
09.00-12.00 uur
Vrijdag:
09.00-12.00 uur

CJG
088-1237007

Op 1 januari 2021 opent het Ondernemersloket Drechtsteden 'virtueel' zijn deuren. Het
loket is speciaal voor zelfstandig ondernemers
in de Drechtsteden. Zij kunnen terecht voor
financiële ondersteuning (Tozo en/of schuldhulpverlening), maar ook voor coaching, bijof omscholing en heroriëntatie. Bellen voor
een afspraak kan via telefoonnummer: 010 –
433 96 00 (op werkdagen tussen 08.30 uur en
17.00 uur). Meer informatie is te vinden op de
website van de Sociale Dienst Drechtsteden:
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Kees Jongmans
(PvdA) tijdelijk
wethouder

Nieuws

Oud en nieuw:
klein en zonder
vuurwerk

(Financiële)
ondersteuning
zelfstandig
ondernemers in
de Drechtsteden

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
info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
Spreekuur op afspraak:
• maandag, dinsdag en donderdag tussen
09.00 – 17.00 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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Bomen en struiken sieren Raadhuisplein
Is het u ook al opgevallen? Er zijn acht nieuwe
bomen geplant op het Raadhuisplein. Wat zijn
dit voor bomen? En waarom is er juist voor
deze bomen gekozen? Cees Okker, beheerder
buitenruimte van de gemeente Alblasserdam,
vertelt erover.

een gewone beuk (Fagus sylvatica no. 9) en
een rode beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea
no.10). In de stalen bakken staan vier meer1
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stammige struiken: een Kerspruim (no.4),
Schijniep (no.3), Pimpernoot (no.2) en een
Woestijnwilg (no.1).
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Welke bomen ziet u?
De geplante bomen zijn: een Doodsbeenderenboom (no. 5 op de tekening), de Zachte Es
(Fraxinus pennsylvanica 'Cimmzam' no. 6), de
Amberboom (Liquidambar styraciflua no. 7),
een wilgbladige eik (Quercus phellos no 8),
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Grotere maat
,,We hebben gekozen voor zoveel mogelijk
verschillende soorten. Dit geeft het hele jaar
door een gevarieerd beeld. Iedere boom is
anders van vorm, bast, blad en bloei. Hierdoor
ontstaat een klein arboretum (een bomentuin) rondom De Rederij. De acht bomen
zijn ingekocht in een grotere maat, zodat er
volgend jaar direct flink wat groen te zien is
op het plein." De bomen zijn voorzien van een
giet-rand, zodat bij het watergeven in droge
periodes het water direct in de kluit komt en
wegspoelt.
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Gebruikt frituurvet en bakolie? Lever het in!

Bakt u zelf oliebollen of appelflappen met oud
en nieuw? Wist u dat u net als glas, papier
en plastic ook gebruikt frituurvet en bakolie
gescheiden kunt inleveren? Dat kan bij steeds
meer supermarkten en bij het afvalbrengstation. Van frituurvet wordt namelijk biobrandstof gemaakt. Per jaar gebruikt een gemiddeld
huishouden zo’n 8 kilo frituurvet. Van die 8
kilo wordt brandstof gemaakt waarmee je 180
kilometer kunt rijden.

Verzamel in een plastic fles
Giet gebruikt frituurvet terug in de originele
verpakking of in een oude plastic fles. Verzamel ook bakolie in een plastic pot of fles. Sluit
de verpakking goed en neem deze mee naar
het afvalbrengstation of naar een gele bak bij
de supermarkt. Alleen kleine restjes in de pan?
Veeg die met keukenpapier weg en gooi dat
papier in de restafvalbak.

Wat gebeurt ermee?
Het ingezamelde frituurafval gaat naar een
verwerkingsfabriek. Daar wordt het grotendeels
verwerkt tot biodiesel. Deze biodiesel is geschikt om op te rijden. Een ander gedeelte van
het gebruikte frituurvet wordt rechtstreeks ingezet als biobrandstof voor energieopwekking
of in de glastuinbouw. Het plastic dat overblijft
wordt gescheiden in een eigen recyclingproces
en weer verwerkt tot nieuwe plastic producten.

Verbonden blijven in 2021
Graag nodigen wij u, juist nu!, uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag
6 januari 2021 van 20.00 uur tot 21.30 uur. Dit jaar zal deze online gehouden worden,
via https://bit.ly/2LB13YP van de gemeente. De bijeenkomst staat in het teken van onderlinge
verbondenheid in ons dorp. Samen zoeken we naar gezond perspectief. Elkaar (digitaal)
ontmoeten en samen het nieuwe jaar inluiden is juist in deze tijd heel belangrijk.
Daar wil de gemeente graag een moment voor creëren.
De online receptie wordt geopend door de burgemeester. Daarna is er gelegenheid om online
met de wethouders uw nieuwjaarswensen uit te wisselen in afzonderlijke recepties van de drie
wethouders en de burgemeester. Ieder heeft een eigen digitale ontvangstruimte,
waarvoor u na aanmelding de link ontvangt.
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen! U kunt zich aanmelden door voor 6 januari
14.00 uur een mail te sturen naar: bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl. U ontvangt dan
een antwoordmail met vier afzonderlijke links naar de online recepties van burgemeester en
wethouders. Voor de eerste honderd aanmeldingen hebben we een kleine verrassing, die u kunt
verzilveren na opheffing van de Corona-maatregelen. Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten!

Nieuwjaarsbijeenkomst
Woensdag 6 januari 2021
20.00 uur - 21.30 uur I online
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Vergunningen & Bekendmakingen

Ontwerp bestemmingsplannen
Oost Kinderdijk - Pijlstoep
Het college van burgemeester en wethouders
van Alblasserdam maakt bekend dat op grond
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de ontwerp bestemmingsplannen
Oost Kinderdijk 137-145, Oost Kinderdijk 187a
en Pijlstoep 31 vanaf donderdag 31 december
2020 tot donderdag 11 februari 2021 voor een
ieder ter inzage liggen.
Plangebied
Het plangebied bevindt zich in het westen
van Alblasserdam. De plannen voorzien in de
realisatie van maximaal 18 nieuwe appartementen, de realisatie van maximaal 18 nieuwe
grondgebonden woningen en het saneren van
een voormalige wasserij en behoud van een
burgerwoning.
1. Oost Kinderdijk 139-141
Dit is het perceel van ‘Baas Wooncentrum’.
Om de leegstand ter plaatse op te kunnen lossen, bestaat het voornemen om de bebouwing
te slopen en een gebouw met 18 appartementen te realiseren.
2. Oost Kinderdijk 187a
Momenteel is hier een kassencomplex gesitueerd. Het voornemen bestaat om dit kassencomplex te slopen en hier 18 grondgebonden
woningen te realiseren.
3. Pijlstoep 31
De wasserij heeft haar activiteiten ter plaatse
enige tijd geleden beëindigd. Het voornemen bestaat om het gebouw te slopen, de
bestaande bedrijfswoning om te zetten naar
een reguliere burgerwoning en de overige
gronden in te zetten als tuin.

De ontwerp bestemmingsplannen en de
bijbehorende stukken zijn ook digitaal te zien
en te downloaden op www.alblasserdam.nl >
Ruimtelijke plannen > Bestemmingsplannen >
Oost Kinderdijk - Pijlstoep en op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(1. NL.IMRO.0482.okinderdijk139111-on01,
2. NL.IMRO.0482.okinderdkassen110-on01,
3. NL.IMRO.0482.pijlstoep31112-on01).
M.e.r.-beoordelingsbesluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te
worden opgesteld. De m.e.r. procedure is niet
van toepassing. Uit de bestemmingsplannen
blijkt dat door de voorgenomen activiteit geen
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
zich voordoen die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.
Zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzagelegging
bestaat de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen
van een zienswijze. U kunt uw zienswijze
indienen bij de gemeenteraad van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA, Alblasserdam. Ook
het indienen van een mondelinge zienswijze is
mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur
uiterlijk één week voor het einde van de ter
inzage legging, een afspraak te maken met de
Gemeente Alblasserdam via telefoonnummer
14078. Het is niet mogelijk telefonisch uw
zienswijze kenbaar te maken.
Alblasserdam, 30 december 2020
Burgemeester en wethouders van
Alblasserdam

Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het opvijzelen van de woning en het uitbreiden van
de woning onder de carport
Locatie: 		
Polderstraat 106
Datum besluit:
14-12-2020
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 		het plaatsen van een
verandaconstructie met
opbouw en dakterras
Locatie: 		
Cortgene 31
Datum besluit:
17-12-2020
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 		Het tijdelijk afmeren van
een drijvende accommodatie
Locatie: 		
Marineweg 1
Datum besluit:
17-12-2020

IK HELP MEE DE
VERKIEZINGEN SOEPEL
TE LATEN VERLOPEN

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).
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 vervangen van een
bestaande fiets-voetgangersbrug
Locatie: 		
Karper 31
Datum ontvangst: 14-12-2020

Voor meer informatie zie elkestemtelt.nl

TWEEDE KAMERVERKIEZING 2021
KOM OOK OP 17 MAART
WERKEN BIJ HET STEMBUREAU
Kijk op www.alblasserdam.nl/verkiezingen
en meld u aan!

Activiteit:
Bouw
Voor:		het maken van een trap
naar onderkade Landvast
Locatie: 		naast de bestaande
loopbrug naar Haven 4
(Landvast)
Datum ontvangst: 16-12-2020
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 		Het tijdelijk afmeren van
een drijvende accommodatie
Locatie: 		
Marineweg 1
Datum ontvangst: 14-12-2020
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Reclame
Voor:		het realiseren van een
entreezuil
Locatie: 		
Van Hennaertweg 6
Datum ontvangst: 14-12-2020
Activiteit: 	Brandveilig gebruik
(vergunning) (Uitgebreid)
Voor: 		brandveilig gebruik drijvende accommodatie
Locatie: 		
Marineweg 1
Datum ontvangst: 16-12-2020
Activiteit:
Voor: 		
Locatie: 		
Datum ontvangst:

Inrit/Uitweg
het verbreden van de afrit
Goudenregenstraat 18
14-12-2020

Activiteit:
Roerende zaken
Voor: 		het opslaan van schaftcontainer, afvalcontainer,
opslagcontainer, toilet-unit
Locatie: 		
Adriaan van Ostadelaan 6
Datum ontvangst: 15-12-2020
Activiteit:
Sloop
Voor:		het herbouwen van
de woning
Locatie: 		
Vinkenpolderweg 40 a
Datum ontvangst: 15-12-2020
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.
Vergunningen en Meldingen,
woensdag 30 december 2020
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APV 2021 vastgesteld
Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad van Alblasserdam de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Alblasserdam 2021 vastgesteld. Hierdoor is een aantal artikelen gewijzigd en zijn nieuwe
artikelen toegevoegd. De tekst van de nieuwe APV is binnenkort te vinden op www.overheid.nl.

