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In de greep
Deze column kon over niets anders gaan dan
dat wat ons steeds meer in de greep krijgt:
het coronavirus. Een virus waarvoor artsen
en wetenschappers nog geen goed medicijn
hebben en dat veel mensen ziek kan maken.
Die ziekte zal voor veel mensen mild verlopen,
al is er ook een groep die een heel nare griep
doormaakt. Er is echter ook een groep die
heel ernstig ziek kan worden, zodanig dat zij in
het ziekenhuis, of op de intensive care terecht
kunnen komen. Soms leidt de ziekte zelfs tot
de dood.
Kwetsbaar
Ouderen en mensen met andere gezondheidsklachten zijn extra kwetsbaar, maar ook bij
jongere en gezondere mensen kan het virus
leiden tot ernstige klachten. Het probleem
is dat als veel mensen besmet zijn, ook die
groep mensen te groot kan worden. Dan is het
moeilijk voor onze gezondheidszorg om iedereen de juiste zorg te geven. Het is daarom van
levensbelang dat we met elkaar de richtlijnen
heel goed opvolgen. Voor mensen die klachten hebben, hoe mild ze ook zijn, geldt dat zij
echt thuis moeten blijven. Voor alle mensen
geldt:
BLIJF THUIS WAAR MOGELIJK EN ALS JE TOCH
ERGENS HEEN MOET, HOUD DAN MINSTENS
1,5 METER AFSTAND.
Andere dingen doen
We zien ook in Alblasserdam nog té veel mensen die misschien denken dat het allemaal wel
los zal lopen, die het niet zo nauw nemen met
de richtlijnen. We zien jongeren die toch maar
gezellig bij elkaar komen. En we snappen
dat het moeilijk is. Maar er is eigenlijk maar
één gedachte die je moet hebben in deze
tijd en die luidt: 'Ík kan het virus al met mij
meedragen.' Als dát je uitgangspunt is bij al
je handelen, bij alle keuzes die je maakt, dan
ga je, zo heb ik gemerkt echt andere dingen
doen. Niet de hort op, niet afspreken en extra
goed letten op hygiëne.

tijd zo’n andere plek geworden, dat we het
maar moeilijk kunnen bevatten. Voorlopig zal
die onzekerheid nog blijven en zullen veel van
onze vragen nog niet goed kunnen worden
beantwoord.
Trots en dankbaar
Ik weet alleen wel dat iedereen die zich
met dit virus bezighoudt keihard werkt. De
mensen in de ziekenhuizen, bij de GGD’s, in de
ouderenzorg, in de thuiszorg, bij brandweer
en politie. Iedereen heeft maar één doel voor
ogen: de verspreiding van dit virus tegengaan
en de mensen die het treft zo goed mogelijk
helpen. Dag en nacht zetten zij zich in en ik
ben enorm trots en dankbaar dat wij in ons
land en in onze regio zulke betrokken en kundige mensen in zulke stevige en professionele
organisaties hebben werken.
Coronahulp Alblasserdam
En waar ik ook warm van wordt is de actie
#CoronahulpAlblasserdam die door JeugdPunt in samenwerking met de SWA, Helpende
Handen en Leerwerkbedrijf Smile is opgezet
om Alblasserdammers te ondersteunen. Een
prachtige sociale coalitie waarvan ik hoop dat
mensen het weten te vinden en dat organisaties en vrijwilligers zich er bij aansluiten.
Want één ding weten we zeker: alleen als we
er samen voor staan in onze samenleving,
elkaar helpen, ondersteunen waar nodig gaat
dit lukken. Dus laten we naar elkaar omkijken,
de kwetsbaren in onze omgeving wat meer
aandacht geven en de maatregelen in acht
nemen.
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Het kabinet heeft maandag 23 maart aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van
het coronavirus. De belangrijkste ziet u op de
afbeelding hieronder. Op www.alblasserdam.
nl vindt u een compleet overzicht van de
nieuwe maatregelen.

Publiekswinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (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 woningtoezicht 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

Handhaving
De overheid gaat de maatregelen ook beter
handhaven. Een noodverordening maakt het
mogelijk om makkelijker en sneller te kunnen
optreden. Speciﬁeke locaties zoals parken,
stranden en campings kunnen worden gesloten. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Coronahulp Alblasserdam
Alblasserdammers die door het coronavirus
problemen hebben en dorpsgenoten die juist
willen helpen, vinden elkaar op de Facebookpagina van Coronahulp Alblasserdam. Dit
initiatief van Alblasserdamse jongeren is
inmiddels omarmd door het jongerenwerk
van JeugdPunt, Stichting Welzijn Alblasserdam
(SWA), Helpende Handen en Leerwerkbedrijf
Smile. De gemeente Alblasserdam voert de
regie.

Zorg voor elkaar en voor jezelf!

Onzekerheid
Het is nogal niet niks. De richtlijnen, de maatregelen, maar ook wat er wereldwijd gebeurt,
heeft effect op ons dagelijks leven. Het is te
begrijpen dat we daar ongerust van worden.
Ik denk dat die ongerustheid en die onzekerheid normaal zijn. De wereld is in zo’n korte

Postadres:

Kabinet scherpt maatregelen
coronavirus aan

Contact
Inwoners of organisaties die willen meedoen
kunnen contact opnemen met:
Jongerenwerk JeugdPunt (078 - 693 1113),
Stichting Welzijn Alblasserdam
(078 - 202 1220), Stichting Helpende Handen
(06 - 836 17 899), Smile (06 - 468 25 420)
of via emailadres:
coronahulpalblasserdam@gmail.com.

Noodopvang
voor kinderen
Heeft u een cruciaal beroep of werk u in
een vitaal proces (bijvoorbeeld de zorg
of het openbaar vervoer) en maakt u nog
geen gebruik van kinderopvang? Dan
kunnen uw kinderen na schooltijd alsnog
naar de noodopvang. Wij vragen u om
eerst te kijken of u de opvang op een andere manier kunt regelen. Bijvoorbeeld
bij een buurvrouw of bij een vriendin.
Lukt dit niet of niet meer? Stuur dan een
mail naar mevr. L ter Stege, beleidsmedewerker Onderwijs en Kinderopvang
van de gemeente Alblasserdam via
L.ter.stege@alblasserdam.nl. U ontvangt
dan een aanmeldformulier. Op
www.alblasserdam.nl of op
www.rijksoverheid.nl vindt u een overzicht van cruciale en vitale beroepen.

Dorien Zandvliet
wethouder

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.
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Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning
Vlashof 7
10-03-2020

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met
regels RO, Inrit/Uitweg,
Kap
Voor:
het aanleggen van een
tijdelijk camperplaats
Locatie:
Sportpark Souburgh
Datum besluit:
2-03-2020
Verleende onttrekking- en splitsingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende onttrekkings- en splitsingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit:
Voor:

Bouw
het realiseren van een
dakterras
Locatie:
Kraanbaan 3
Datum ontvangst: 12-03-2020
Activiteit:

Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
Voor:
het realiseren van een
tuinkamer
Locatie:
Cortgene 115
Datum ontvangst: 10-03-2020
Activiteit:
Voor:

Bouw, Monument
het doen van veiligheidsaanpassingen
Locatie:
Brug over de Noord
Datum ontvangst: 10-03-2020
Activiteit:

Handelen in strijd met
regels RO
Voor:
het gebruiken van een
pand voor een kringloopwinkel
Locatie:
Ohmweg 9
Datum ontvangst: 13-03-2020

het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte
Papaverstraat 13
10-03-2020

Activiteit:
Voor:

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).

Activiteit:
Voor:

Voor:

Locatie:
Datum besluit:

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:
Voor:

Bouw
het maken van een nok
verhoging
Locatie:
Van Eesterensingel 156
Datum ontvangst: 09-03-2020
Activiteit:
Voor:

Bouw
het vervangen van de
bestaande beschoeiing
Locatie:
Kavel 329 project Klein
Alblas, waterhoven
Oost
Datum ontvangst: 10-03-2020

Inrit/Uitweg
het aanleggen van een
oprit
Locatie:
Zeelt 41
Datum ontvangst: 07-03-2020
Roerende zaken
het tijdelijk plaatsen van
een kraanwagen aan de
voorzijde van de openbare weg
Locatie:
Adriaan G. Smitstraat 33
Datum ontvangst: 11-03-2020
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.
Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
Activiteit:
Voor:

Bouw
het aanbrengen van een
dakkapel/dakopbouw
aan de voorzijde van de
woning
Locatie:
Papaverstraat 3
Datum ontvangst: 17-01-2020
Activiteit:

Handelen in strijd met
regels RO
Voor:
het plaatsen van een
aanhanger
Locatie:
Oost Kinderdijk 339
Datum ontvangst: 21-01-2020
Vergunningen en Meldingen, woensdag 25
maart 2020

Raads- en commissievergaderingen

Raadsvergadering over bestemmingsplan
Alle activiteiten van de gemeenteraad zijn
onlangs geannuleerd, in ieder geval tot 6
april. Rekening houdend met de coronamaatregelen zoals die nu gelden, heeft de
voorzitter van de gemeenteraad alsnog een
vergadering uitgeschreven voor dinsdag 31
maart, 19.30 uur in Landvast. Deze vergadering is zonder publiek. Mogelijkheden om de
vergadering live uit te zenden worden op dit
moment onderzocht

Rechtsgeldig besluit
De vergadering is nodig om een rechtsgeldig
besluit te kunnen nemen op het raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan voor afvoerleiding en parkeerplaatsen Hoogendijk
Alblasserdam'. Mogelijk is de situatie alweer
anders bij publicatie van dit bericht. Kijk
daarom voor de meest actuele informatie
over de vergadering in het Raadsinformatiesysteem op www.alblasserdam.nl.

Vergunningen & Bekendmakingen

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
verkeersbesluiten hebben genomen:

langs oostzijde tussen Van Wenaeweg en
Molenpad
•V
 oorsorteerstroken Edisonweg(Zuid) / Grote
Beer

• Verkeersbesluit rijstroken lijnbus Edisonweg
tussen Grote Beer en Van Wenaeweg;
• Verkeersbesluit opheffen fietspad Edisonweg

Dit verkeersbesluit is conform de wet gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden op
www.officielebekendmakingen.nl

Vergunningen & Bekendmakingen
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere procedure
Z-20-368453
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht een

aanvraag voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen van Transportbedrijf A.
Maat B.V., het betreft een milieuneutrale
verandering met omschrijving "aanpassing
in bestaande milieuvergunning".
Locatie		

:N
 ieuwland Parc 502 te
Alblasserdam

Vergunningen & Bekendmakingen

Bekendmaking wet milieubeheer
Op 15 januari 2020 is een melding ontvangen in het kader van het "Activiteitenbesluit
milieubeheer".
Het gaat over het veranderen van een Lidl
supermarkt filiaal gelegen aan Wilgenplein 2
te Alblasserdam.
De verandering betreft het uitbreiden
van de inrichting met 2 extra units. Deze
melding is afgehandeld onder zaaknummer
Z-20-366104.
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 ZuidHolland Zuid vestigt er de aandacht op dat
deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.
Dordrecht,
burgemeester en wethouders van
Alblasserdam
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Vacature
De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam zoekt:
Actieve netwerkers met sociaal hart
De gemeente Alblasserdam vindt het belangrijk dat inwoners en cliënten meedenken
over het sociaal beleid. Daarom is begin 2018 de brede Adviesraad voor het Sociaal
Domein van start gegaan. Onafhankelijkheid, integraal denken en samenwerking met
lokale en regionale netwerkpartners zijn de kernwaarden van de nieuwe Adviesraad. De
Adviesraad geeft het College van B & W gevraagd en ongevraagd advies. We zoeken nog
enkele enthousiaste en capabele leden voor de portefeuilles WMO (liefst achtergrond
ouderen), Jeugd en Participatiewet.
Wie zoeken wij?
In het kort zoeken wij inwoners van Alblasserdam:
• met een brede belangstelling en inhoudelijke kennis van een van de drie aandachtsgebieden
• die goed kunnen samenwerken
• die snel signalen kunnen oppikken en contacten met de achterban onderhouden
• die de verzamelde ervaringen van anderen en knelpunten kunnen vertalen naar aanbevelingen
• die niet verbonden zijn aan de gemeente of organisaties die gemeentelijke subsidie
krijgen
• met voldoende tijd om stukken te lezen, contacten te leggen met burgers en groepen
in Alblasserdam en vergaderingen bij te wonen (meestal ’s avonds, soms overdag)
• ervaring met sociale media is zeer welkom.
Wat bieden wij u?
• interessant vrijwilligerswerk dat u de mogelijkheid geeft om mee te denken en te adviseren op diverse terreinen van het sociaal beleid
• deskundigheidsbevordering
• onkostenvergoeding
• samenwerking met andere enthousiaste leden
Interesse?
Meldt u zich dan voor 30 april 2020 aan bij Ayrton Lopes, ambtelijk secretaris van de
Adviesraad Sociaal Domein met een korte motivatie en CV.
E-mail: asalblasserdam@gmail.com
De voorzitter en een lid van de Adviesraad bekijken alle reacties en nodigen kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek op vrijdag 15 mei tussen 09.00 uur en 13.00
of zaterdag 16 mei tussen 09.00 uur en 13.00 uur. Na voordracht door de Adviesraad
benoemt het College van B&W leden (in principe) voor een periode van 4 jaar. Kijk voor
meer informatie op www.adviesraadsociaaldomeinalblasserdam.nl

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

