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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

Gevolgen van coronavirus merkbaar 
De gevolgen van het coronavirus zijn op allerlei manieren te merken in het dorp. 

Weekmarkt Wilgenplein
De weekmarkt op het Wilgenplein op de 
maandag gaat in elk geval tot en met 6 april 
niet door. De standwerkersplaatsen op het 
Scheldeplein mogen wel worden bezet, omdat 
die kleinschalig zijn.

Kinderboerderij De Plantage
Kinderboerderij De Plantage heeft de deuren 
gesloten. Nu de scholen zijn gesloten, voorzag 
de kinderboerderij een grote toestroom van 
bezoekers. Daarom blijft de boerderij voorlo-
pig dicht.

Compostdag
Op zaterdag 28 maart zou op twee plekken 
in het dorp gratis compost afgehaald kunnen 
worden. Ook dit gaat door het coronavirus 
niet door. 

Bewonersbijeenkomst Kinderdijk
De bijeenkomst op 1 april van de gemeenten 
Molenlanden en Alblasserdam gaat niet door. 
Deze bijeenkomst voor bewoners, onderne-
mers en molenaars over het molengebied 
wordt verschoven. De nieuwe datum maken 
we later bekend.

Wmo-Loket
Het Wmo-loket in Alblas-
serdam is als gevolg van 
de coronacrisis gesloten 
tot en met 6 april 2020. Bij 
spoed kunt u terecht bij 
de klantenservice van de 
Sociale Dienst Drechtste-
den via telefoonnummer 
078-7708910.

Nieuws

Afgelopen week zijn er ingrijpende landelijke 
maatregelen aangekondigd door het kabinet 
en het RIVM vanwege het coronavirus. Deze 
maatregelen hebben een behoorlijke impact 
op ons dagelijks leven, zowel landelijk als in ons 
dorp. De ernstige situatie met betrekking tot het 
coronavirus is aanleiding voor deze ingrijpende 
maatregelen, soms met grote gevolgen. Bijvoor-
beeld de maatregel om bijeenkomsten van meer 
dan 100 mensen te schrappen. Ook het sluiten 
van scholen en eet- en drinkgelegenheden heeft 
veel impact in ons dorp. Net als in veel andere 
regio’s zijn de maatregelen in onze regio omgezet 
in een noodverordening. Dit betekent dat ieder-
een gehouden is deze uit te voeren. Hierop wordt 
toegezien door middel van handhaving. 

Dit maakt dat juist nu het belangrijk is er te zijn 
voor elkaar. Ik denk in het bijzonder aan steun en 
omzien naar ouderen, kwetsbare personen en 
zorgen voor opvang van kinderen van medewer-
kers in cruciale beroepsgroepen.

Betrokken
In Alblasserdam zijn we betrokken op elkaar 
en nemen we in zo'n situatie samen onze 
verantwoordelijkheid. Ik zie dat verenigingen, 
kerken, (maatschappelijke) partners, scholen, 
ondernemers en bedrijven soms drastische 
maatregelen hebben moeten nemen en de 
landelijke maatregelen hebben doorgevoerd. 
Dit alles met als doel verdere verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. Ik wil mijn 
waardering hiervoor uitspreken en ben u allen 
dankbaar voor uw begrip en inzet hierop. 

Omzien naar elkaar
Zoals het er nu voorstaat blijven de ingezette 
maatregelen bestaan t/m 6 april 2020. We 
zullen elkaar daarom zeker nodig hebben de 
komende periode. Ik vraag u daarom om te 
blijven zien naar uw naaste(n) en diegenen die 
dat juist nu nodig hebben. Door er voor elkaar 
te zijn en ieder zijn verantwoordelijkheid te 
nemen staan we samen sterker in het door-
staan van deze crisis. We zien dat er al veel 
initiatieven genomen worden om elkaar

te helpen en extra aandacht te besteden aan 
omzien naar ouderen en kwetsbare personen. 
Mijn waardering hiervoor. 

Persoonlijk
Persoonlijk dacht ik aan onze Vader des Vader-
lands en de aan hem toegeschreven laatste 
woorden “Mijn God, mijn God, heb medelijden 
met mij, heb medelijden met dit arme volk” 
die hij uitsprak in eveneens zeer zorgvolle 
omstandigheden van ons land. Bij verschil-
lende gelegenheden zingen we met elkaar ons 
volkslied Het Wilhelmus. Voor mij hebben het 
zesde en veertiende couplet hierin bijzondere 
betekenis. Ik hoop van harte dat we elkaar 
ook daarin kunnen herkennen en dit waarde-
volle lied (weer) met elkaar kunnen aanheffen 
bij de gelegenheden die we gewend zijn.

Ik wens u allen veel kracht en wijsheid toe in 
deze bijzondere (tijds)omstandigheden. In het 
bijzonder mensen in de zorg en in andere cru-
ciale beroepsgroepen en zij die verantwoor-
delijkheid dragen voor organisaties waarop de 
impact groot is.

Informatie
Ik kan mij voorstellen dat u vragen heeft. Voor 
vragen over het coronavirus verwijs ik u naar 
het RIVM, www.RIVM.nl, telefoonnummer 
0800-131 en naar de GGD Zuid-Holland Zuid, 
www.ggdzhz.nl of telefoon (078) 7708580. 
Heeft u vragen die bedoeld zijn voor de ge-
meente dan kunt u contact opnemen via het 
algemene telefoonnummer 14078 of uw con-
tactpersoon bij de gemeente bellen of mailen.

Peter Verheij 
Wethouder

Blik op ons college

Bezoek de Publiekswinkel alleen op afspraak
Vanwege het coronavirus is de dienstverlening 
in de Publiekswinkel aangepast. We helpen 
alleen nog mensen die een afspraak hebben 
gemaakt voor urgente producten zoals de aan-
gifte van een geboorte of de aanvraag van een 

paspoort. Een volledig overzicht van urgente 
producten staat op www.alblasserdam.nl. 

Landelijke maatregelen
Klanten die toch zonder afspraak binnenko-

men helpen we niet, maar vragen we om een 
afspraak te maken. Huwelijken blijven we 
voltrekken, maar we laten een beperkt aantal 
mensen toe in de ruimte. Het bruidspaar, 
maximaal 4 getuigen en eventueel aangevuld 

met de ouders. Dat kunnen dus maximaal 10 
personen zijn. Deze en de eerder genomen 
maatregelen gelden t/m 6 april en zijn in lijn 
met landelijke richtlijnen. 

Het nieuwe coronavirus 
(COVID-19) in Nederland

Wat moet je doen?

Voor meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel naar 0800-1351

Was je handen 
regelmatig

Hoest en nies in de 
binnenkant van je 
elleboog

Schud geen handen Gebruik papieren 
zakdoekjes

Het RIVM adviseert de 
overheid bij de bestrijding 
van het nieuwe coronavirus.

12 maart 2020

Vermijd grote 
groepen (meer dan 
100 personen)

Werk thuis 
als het kan

Heb je geen 
klachten? 

Heb je (milde)
verkoudheidsklachten?

Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, 

loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. 

Dan gelden de volgende extra maatregelen:

Blijf thuis Beperk (sociale) 
contacten

Vergeet niet:

NIEUWE
CORONAVIRUS
COVID-19

Beste 
Alblasserdammers,



Nieuws
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Inzameling van afval wordt beter
De inzameling van afval gaat er dit voorjaar 
op vooruit. Plastic, metaal en drankenkartons 
(PMD) laten we vaker ophalen en Milieustraat 
Noordpolder gaat op proef langer open. Er 
komen papiercontainers bij de flats aan de 
Pieter de Hoochstraat en de Nicolaas Beets-
straat en we gaan de  inzameling van textiel 
anders organiseren. Door deze veranderingen 
hopen we dat inwoners hun afval beter gaan 
scheiden. Maximaal honderd kilo restafval per 
Alblasserdammer is nog steeds ons doel.

PMD van één naar twee keer per maand
Bij laagbouwhuishouden gaan we plastic, metaal 
en drankenkartons (PMD) twee keer per maand 
ophalen in plaats van één keer per maand. De 
bewoners om wie het gaat ontvangen hierover 
eind deze week een brief van afvalinzamelaar 
HVC. De dagen waarop HVC vanaf 1 april langs-
komt om de minicontainers voor PMD te legen 
leest u op de afvalkalender en in de afvalapp 
van HVC. Bewoners van flats en appartementen 
(hoogbouw) kunnen hun PMD zoals gebruikelijk 
in de oranje verzamelcontainers kwijt.

Samenwerking met Opnieuw & Co voor 
textiel
Voor de inzameling van textiel gaan we vanaf 
mei in zee met kringloopbedrijf Opnieuw & 
Co dat samenwerkt met HVC. Opnieuw & Co 
gaat nieuwe bovengrondse textielcontainers 
gebruiken die donkergroen zijn van kleur. 
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. 

Meer container voor oud papier bij flats
Bij de flats aan de Pieter de Hoochstraat en de 
Nicolaas Beetsstraat komen papiercontainers 
te staan. Het gaat om in totaal vijf containers 
die bij iedere uitgang/portiek worden neerge-
zet. Bewoners kunnen dan doorlopend hun 
papier kwijt en hoeven het niet meer op een 
bepaalde dag bij aan te bieden. Zij ontvangen 
hierover een brief van HVC. 

Andere ophaaldag oud papier
Voor iets meer dan de helft van de huishou-
dens in Alblasserdam verandert de ophaaldag 
van oud papier. Door de extra ophaalrondes 
voor PMD zou bij deze huishoudens het opha-
len van PMD en oud papier op dezelfde dag 
vallen. Dit kan verwarrend zijn en levert bo-
vendien teveel containers op langs de straat. 
Bewoners krijgen hierover een brief van HVC.

Informatie en tips
Via deze pagina en via social media geven 
we tips om afval te scheiden. ,,Met deze 
maatregelen voeren we de bij de begro-
tingsbehandeling aangenomen motie van de 
gemeenteraad uit. Strekking hiervan was om 
nog meer werk te maken van het scheiden 
van afval'', zegt wethouder Peter Verheij. 
,,Net als de raad vindt het college van B&W 
afval scheiden heel belangrijk voor het 
milieu. Duurzaamheid en rentmeesterschap 
zijn hierbij voor mij kernbegrippen. Als we er 
met elkaar de schouders onder zetten, dan 
moet het lukken om naar maximaal 100 kilo 
restafval per inwoner per jaar te gaan.''

De afvalkalender bekijken of de afvalapp van 
HVC downloaden?  
Ga naar www.hvcgroep.nl

Vergunningen & Bekendmakingen

Bekendmaking wet milieubeheer
Op 4 februari 2020 is een melding ontvangen 
in het kader van het "Activiteitenbesluit mili-
eubeheer". Het gaat over het oprichten van 
een Surinaams eethuis, gelegen aan de Kas-
tanjelaan 37 te Alblasserdam. Deze melding is 
afgehandeld onder zaaknummer Z-20-367306.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder 
verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen 
worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat 
deze bekendmaking uitsluitend een informa-
tief karakter heeft.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders  
van Alblasserdam
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid.

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met 
regels RO   
Voor: het maken van een dakopbouw   
Locatie: W B van der Veldenstraat 45   
Datum ontvangst: 01-03-2020   
 
Activiteit: Roerende zaken   
Voor: het plaatsen van een aanhanger   

Locatie: Oost Kinderdijk 339   
Datum ontvangst: 06-03-2020   
 
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 18 
maart 2020

Geldzorgen?  
Zoek hulp of gebruik een regeling
Heeft u geldzorgen maar weet u niet bij wie u 
moet aankloppen? Deze week ontvangt ieder-
een een kaart in de brievenbus met daarop 
een overzicht van regelingen en organisaties 
die kunnen helpen. 

Wees er snel bij
Als geldproblemen of schulden dreigen is snel 
hulp zoeken belangrijk. Bij mensen die lang 
wachten lopen de schulden op en worden de 
problemen groter, zo blijkt in de praktijk. ,,Dat 
is zo jammer, want je kunt op allerlei ma-
nieren hulp krijgen'', zegt wethouder Dorien 
Zandvliet: ,,Vraag om die hulp als je er zelf 

niet uitkomt. Dan ben je niet zwak, maar juist 
sterk.''

Er is veel mogelijk
Wij willen een dorp zijn waar het goed wonen, 
werken en opgroeien is voor jong en oud. 
Geldzorgen en schulden kunnen dit in de weg 
staan. Samen met organisaties in het dorp 
zoals Schuldhulpmaatje en de Voedselbank 
proberen wij mensen die van weinig geld 
moeten rondkomen zo goed mogelijk te hel-
pen. Kijk voor meer informatie op de kaart die 
u heeft ontvangen of op www.alblasserdam.nl 
(zoek op schulden).

Nieuws

Ruimere openingstijden milieustraat
Milieustraat Noordpolder is in april en mei op vrijdag en zaterdag 2 uur langer open dan nor-
maal. De ervaring leert dat in deze maanden het meest wordt geklust en in de tuin gewerkt. 
Mensen kunnen in deze maanden op vrijdag en zaterdag van 08.00 uur tot 17.30 hun grof 
afval of snoeiafval inleveren.

Raads- en commissievergaderingen

Voorlopig geen vergaderingen
Voorlopig zijn vanwege het coronavirus tot na-
der order alle vergaderingen en bijeenkomsten 
van de gemeenteraad en de raadscommissies 
afgelast.  

Actuele informatie vindt u op  
www.alblasserdam.nl en via het  
raadsinformatiesysteem (RIS).


