
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 1 juli 2020

Postadres:  Postbus 2, 
2950 AA Alblasserdam

Bezoekadres:  Cortgene 2,
 2951 ED Alblasserdam

Telefoon: 14078 (vijfcijferig)

Website: www.alblasserdam.nl 

Volg ons ook op social media

 @gemAlblasserdam

  gem.Alblasserdam

  gemAlblasserdam

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeente-
winkel (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

Let op: wij werken uitsluitend op afspraak!

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
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.

  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam

Karakteristiek huis met liefde bewoond 
Het huis van Ton en Hennie Kroeze is een 
gemeentelijk monument in het beschermd 
dorpsgezicht van Alblasserdam. Vanaf de 
straat ziet het er bescheiden uit, maar 
eenmaal binnen blijkt het dijkhuis aan het 
Cortgene een zee van ruimte te bieden. 

Er is een riant onderhuis en een diepe, weel-
diger tuin waar vooral Hennie zich uitleeft. ,,In 
deze tijd van het jaar loop ik 's ochtends om 
zeven uur al buiten. Even wat onkruid wieden 
en planten gieten voordat ik naar mijn werk 
ga. Heerlijk vind ik dat.''

Tegenover de kerk
Ton en Hennie wonen er sinds mei 2005. 
Ze houden van monumentale huizen met 
geschiedenis. En geschiedenis heeft dit pand 
volop, weet Ton. ,,Het huis is rond 1880 
gebouwd door aannemer De Kloe die graag 
recht tegenover de kerk wilde wonen. De helft 
van het huis was werkplaats en de andere 
helft woonhuis. In de schuur achter het huis 
woonde destijds de knecht.'' In 1985 namen 

de zussen Van de Berg hun intrek in het huis, 
zij hebben er twee woonruimtes van gemaakt 
en hier en daar wat aangebouwd. Ton: ,,Ach-
terin de tuin staat bijvoorbeeld een huisje 
dat wij nu de 'pub' noemen omdat er een 
barretje inzit. Zij hebben het oorspronkelijk 
gebouwd en wij hebben het later gemoder-
niseerd.''

Verbouwing
Toen ze het pand voor het eerst zagen, stond 
het al lang te koop. Dat was geen wonder, 
want er moest heel veel aan gebeuren. 
,,Vrienden en familie verklaarden ons voor 
gek, maar wij konden er doorheen kijken'', 
zegt Ton. De verbouwing deden ze zelf. De 
twee woonruimtes maakten ze geschikt voor 
hun gezin. Er kwamen nieuwe badkamers, 
nieuwe slaapkamers en een nieuwe keuken. 
De drie dochters van Ton en Hennie betrok-
ken de bovenste verdieping waar ze ieder een 
kamer hadden en met elkaar een badkamer 
deelden. Inmiddels zijn ze de deur uit, maar 
ze komen nog vaak langs.

Blinden
Ton en Hennie hebben verbouwd met respect 
voor het huis. Ton: ,,We wilden niet tornen 
aan belangrijke zaken omtrent de bouw en 
de kleur. En we koesteren de dingen die het 
huis karakter geven. Zoals een zeldzame spant 
en de Delftblauwe tegels. De kozijnen van 
het oorspronkelijke woonhuis zijn nog van 
Amerikaans grenen. Ze zijn 140 jaar oud maar 
nog helemaal intact. Aan de binnenkant van 
de ramen zitten blinden die vroeger hielpen 
tegen zowel warmte als koude.''

Behoeden
Het huis vergt best veel onderhoud en goed 
isoleren is bijna ondoenlijk. Maar die nadelen 
wegen voor Ton en Hennie niet op tegen de 
voordelen zoals de centrale ligging en de grote 
tuin. Ze zijn van plan om hun stukje Alblasser-
dam intact te houden. ,,Het is altijd belangrijk 
om het verleden niet uit te wissen en vooral het 
karakteristieke te behouden. Wij zullen ons huis 
behoeden voor wijzigingen die het dorpsgezicht 
zouden veranderen. Er is al teveel gesloopt''

Nieuws

Het beschermd dorpsgezicht bestaat 
grofweg uit de dijklinten langs de Noord 
en de Alblas en delen van het direct 
aansluitende gebied. Het gaat dan om 
het landschap, bijvoorbeeld oeverwallen 
en dijken, om bebouwing en om plekken 
waar landschap en bebouwing elkaar 
versterken. Onder het beschermd dorps-
gezicht vallen rijks- en gemeentelijke 
monumenten, maar ook ongeveer 334 
beeldbepalende panden. Deze panden en 
hun bijzondere kenmerken zijn beschre-
ven en vastgelegd. 

Uniek en niet te vervangen
De Erfgoedcommissie ziet erop toe dat 
in de praktijk rekening wordt gehouden 
met het beschermd dorpsgezicht. ,,Het 
beschermd dorpsgezicht moeten we 
koesteren omdat het Alblasserdam tot 
Alblasserdam maakt'', zegt wethouder 
Dorien Zandvliet. ,,De rug-aan-rugwonin-
gen in de Kerkstraat, de statige panden 
langs de dijk, de mooie doorkijkjes naar 
de polder en de rivier. Het is allemaal 
uniek en niet te vervangen De bewoners 
van monumenten en beeldbepalende 
panden spelen een belangrijke rol in het 
behoud van ons dorpsgezicht. Ik heb 
veel waardering voor al die mensen die 
moeite doen om een oud huis in stand te 
houden voor de generaties na ons.''

Het beschermd 
dorpsgezicht

 Ton en Hennie Kroeze voor hun huis in hartje Alblasserdam Wethouder Dorien Zandvliet: 'Beschermd 
dorpsgezicht moeten we koesteren'.
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Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend:

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het wijzigen van de  

brandcompartimentering   
Locatie:   Dam 24   
Datum besluit:  17-06-2020   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO   
Voor:    het maken van een  

nokverhoging   
Locatie:   Van Eesterensingel 156    
Datum besluit:  18-06-2020   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO   
Voor:    het vestigen van een  

kringloopwinkel   
Locatie:   Edisonweg 50 d   
Datum besluit:  17-06-2020   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het plaatsen van een  

hijskraan aan de achterkant 
van het appartementen 
complex   

Locatie:   nabij Cortgene 4 c    
Datum besluit:  19-06-2020   
 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenmin-
ste 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 aanvraag om 
omgevingsvergunning te verlengen met een 
beslistermijn van 6 weken: 

Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van vijf houtopstanden 
(één Fraxinus excelsior (es), 
één Ulmus minor (veld iep), 
één Fagus sylvatica (beuk) 
en twee Acer  
pseuoplatanus (esdoorn))   

Locatie:   nabij Oost Kinderdijk 191 
Datum besluit:  17-06-2020   
 
Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren van een 

nokverhoging   
Locatie:   Goudsbloemstraat 14   
Datum ontvangst:  17-06-2020   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO   
Voor:    het verzoek om wijziging 

gebruik van het  
bestemmingsplan   

Locatie:   Vinkenpolderweg 40 a   
Datum ontvangst:  19-06-2020   

Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand   
Locatie:   Vijverhof 6   
Datum ontvangst: 16-06-2020   

Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of te doen  

vellen van een houtopstand 
(Thuya Plicata)   

Locatie:   Vijverhof 19    
Datum ontvangst:  19-06-2020   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het plaatsen van een  

hijskraan aan de achterkant 
van het appartementen 
complex   

Locatie:   nabij Cortgene 4 c    
Datum ontvangst:  17-06-2020   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het plaatsen van een 

hijskraan ten behoeve van 
werkzaamheden   

Locatie:    Esdoornlaan/ 
Hooftmanlaan    

Datum ontvangst:  19-06-2020   

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. 
       
Ingetrokken aanvragen 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende
aanvraag voor een omgevingsvergunning heb-
ben ingetrokken: 

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO  

Voor:    het verzoek om wijziging 
gebruik van het  
bestemmingsplan   

Locatie:   Nieuwland Parc    
Datum ontvangst:  26-05-2020   
        
Buiten behandeling gelaten 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvraag voor een omgevingsver-
gunning buiten behandeling hebben gelaten: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het realiseren van een 

dakopbouw   
Locatie:   van Goghplantsoen 11   
Datum ontvangst:  19-06-2020   
 
Vergunningen en Meldingen, 1 juli 2020

Drechtraad houdt algemene 
beschouwingen
De Drechtraad vergadert dinsdagavond  
7 juli. Op de agenda staan onder meer de  
algemene beschouwingen met voorstellen 
voor de taakstelling binnen het sociaal do-
mein. Ook de begroting Gemeenschappelijke 
Regeling Drechtsteden 2021 komt aan bod.

Vanwege de maatregelen rond het corona-
virus, wordt de vergadering zonder publiek 
gehouden in de Lockhorst in Sliedrecht. 
De vergadering is te volgen via de website 

https://drechtsteden.notubiz.nl. Het samen-
werkingsverband Drechtsteden bestaat uit 7 
gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Har-
dinxveld-Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, 
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Meer informatie, zoals agenda's en bespreek-
stukken, vindt u in het Raadsinformatiesys-
teem van de Drechtsteden  
(https://drechtraad.drechtsteden.nl.)

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving:   het exploiteren van een 
(eet)café in het gemeente-
huis

Locatie:    Cortgene 2 te Alblasserdam
Datum besluit:  08 juni 2020
Zaaknummer:  Z-20-368734

Omschrijving:   het houden van een col-
lecte voor Stichting Het 
Gehandicapte Kind 9 t/m 
14 november 2020

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  29 mei 2020
Zaaknummer:  Z-20-373176

Omschrijving:   het houden van een col-
lecte Kerk in Actie van 29 
november t/m 5 december 
2020

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  02 juni 2020
Zaaknummer:  Z-20-373220

Omschrijving:  ontheffing winkeltijden 
Hornbach  21 mei, 1 juni
Locatie:    Kelvinring 60 te 

Alblasserdam
Datum besluit:  25 mei 2020
Zaaknummer:  Z-20-373187

Omschrijving:   ontheffing winkeltijden  
Albert Heijn Makado 
Center

Locatie:    Makado-Center 41 te 
Alblasserdam

Datum besluit:  25 mei 2020
Zaaknummer:  Z-20-373171

Omschrijving:   ontheffing winkeltijden 
Dirk van der Broek 21 mei, 
1 juni en 26 december

Locatie:    Plantageweg 31 te  
Alblasserdam

Datum besluit:  25 mei 2020
Zaaknummer:  Z-20-373186

Omschrijving:   ontheffing winkeltijden 
Plus van Holten 21 mei,  
1 juni en 26 december

Locatie:    Sportlaan 1 te  
Alblasserdam

Datum besluit:  25 mei 2020
Zaaknummer:  Z-20-373189

Omschrijving:   ontheffing winkeltijden  
Lidl 21 mei, 1 juni

Locatie:    Wilgenplein 2 te  
Alblasserdam

Datum besluit:  25 mei 2020
Zaaknummer:  Z-20-373188
 
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, Post-
bus 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.

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 voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.

Raads- en commissievergaderingen

Nieuws

HVC vernieuwt de afval-app
Om u te helpen uw afval goed te scheiden, 
heeft afvalverwerker HVC de afval-app ver-
nieuwd. U kunt nu ook de barcode scannen 
of een foto van het afval maken. Zo wordt in 
één oogopslag duidelijk in welke bak het afval 
hoort. 

Lerende app
Met de app kan van vrijwel alle soorten afval 
uit de keuken en de badkamer een foto 
worden genomen. De scansoftware herkent 
de foto en combineert vervolgens het afval 
met de juiste prullenbak aan de hand van de 
gegevens in de database. Belangrijk bij het  
nemen van een foto is om in te zoomen op 
één soort afval. De database van barcodes 
wordt continu bijgewerkt. ,,Hoe meer mensen 
de app gebruiken, hoe slimmer de app  
eigenlijk wordt”, aldus de bedenker.

Nog niet foutloos
Het nieuwe systeem werkt nog niet foutloos. 
Op dit moment wordt 54 procent van alle 
gescande barcodes herkend en 71 procent 
van de foto’s. Daarom heeft HVC de app eerst 
onder de bestaande gebruikers gelanceerd. 
Wanneer er genoeg toevoegingen in de foto-
database en barcodedatabase zijn gedaan, 
biedt HVC de app aan alle klanten aan.

Gemeenteraad houdt algemene 
beschouwingen
De gemeenteraad van Alblasserdam houdt 
woensdag 8 juli algemene beschouwingen op 
de Perspectiefnota 2021. De raadsvergadering 
start om 16.30 uur en zal live te volgen zijn op 

het Youtube kanaal van de gemeente Alblas-
serdam. Insprekers kunnen zich tot 8 juli 
12.00 uur aanmelden bij de griffie via  
griffier@alblasserdam.nl.

Raads- en commissievergaderingen
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