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Blik op ons college

Jeugdzorg(en)

ning steeds groter. Dat maakt de situatie van
ouders en jongeren niet per se beter.

Het opvoeden van kinderen is niet eenvoudig
en brengt een grote verantwoordelijkheid met
zich mee. Zeker in deze tijd waarin veel zekerheden zijn weggevallen. Jongeren beleven een
roerige en onrustige periode. Naast nieuwe
ervaringen door het opgroeien heeft het coronavirius grote invloed op school, op het werk,
thuis en in het sociale leven. Je hoort vaak
uitspraken die lijken op: ‘De jeugd van tegenwoordig heeft slechte manieren, minachting
voor het gezag en geen eerbied voor ouderen.’
Dit citaat, afkomstig van Socrates in de 5e
eeuw voor Christus, helpt ouders en jongeren
vaak niet verder. Door alle tijden heen hebben
ouders en andere gezagsdragers problemen
ondervonden met het opvoeden van hun
kinderen. Dat geeft nog geen handvatten voor
problemen van nu. De uitspraak ‘je bent vroeger toch ook jong geweest’ ook niet trouwens.
Wel tekent het de realiteit van alle tijden in de
relatie tussen ouders en kinderen.
Liefde en aandacht
Laat liefde en aandacht voor onze kinderen en
het ‘eer uw vader en uw moeder’ de leidraad
zijn van ons handelen. De eerlijkheid gebiedt
te zeggen dat ouders zelf niet zonder schuld
zijn, althans ik niet. Een realistische en positieve blik naar onze jongeren is gewenst. Streven
naar ‘perfecte kinderen’ en verwachten van
hulpverlening dat alles ‘te repareren is’ vallen
daar wat mij betreft niet onder. Voor jongeren
zelf is er nog altijd de wijze les van Salomo:
‘Gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer
jongelingschap'.
Staat van onze samenleving
Tegelijk zegt het wel iets over de (zorgelijke)
staat van onze samenleving dat in Alblasserdam voor zo’n 460 jongeren (ca. 10%) één of
meerdere vormen van lichte of zware jeugdhulp nodig is. Daar gaat per jaar ruim
€ 6 miljoen euro aan gemeentelijke middelen
mee gepaard. Dat is inmiddels 12% van de
gemeentelijke begroting. De vraag is of hierin
de verantwoordelijkheid niet teveel op het
gemeentelijke bordje terecht is gekomen.
Kijkend naar de de rollen van ouders, school
en hulpverlening lijkt de rol van de hulpverle-

Luisterend oor
Laat ik voorop stellen dat opvoedproblemen
niet te onderschatten zijn. Het jeugdteam
van het Centrum voor Jeugd en Gezin is altijd
beschikbaar om het gesprek aan te gaan en
te praten over ‘samen doen wat nodig is’. Ook
voor jongeren is er altijd een luisterend oor.
Dat kan ook het bijbrengen van reële verwachtingen bij ouders en jongeren betekenen.
En het bieden van concrete handvatten voor
problemen. Als de situatie daarom vraagt mag
doortastend optreden verwacht worden om te
doen wat nodig is.
Goede balans
We gaan opnieuw kijken naar wat de rol van
de gemeente binnen de jeugdhulp zou moeten zijn. Daarvoor moeten we bepalen wat
onder ‘jeugdhulp’ verstaan mag worden en
wat onder opvoeding valt. Daarnaast werken
we aan hulpverlening die voor problemen
minder snel een medische oplossing zoekt.
Ten derde werken we aan een nieuwe manier
van het inkopen van jeugdhulp bij zorgaanbieders. Ook hier zullen we vanuit de gemeenten
scherper zijn op wat we verwachten van het
ingrijpen door zorgverleners en van (identiteitsgebonden) jeugdhulp.
Ook hopen we DV in 2021 veel partijen die
zorg en ondersteuning bieden samen te brengen in de oude bibliotheek. Zo ontstaat één
centrale locatie waar zoveel mogelijk partners
samenwerken aan goede ondersteuning voor
jonge en oudere Alblasserdammers. Ook
daarin krijgt het devies ‘samen doen wat nodig
is!’ vorm.
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De eerste belangrijke stap in het duurzamer
maken van uw huis is isoleren. Wij willen u
graag helpen. Daarom starten we in samenwerking met het Regionaal Energieloket een
isolatieactie. Het gaat om spouwmuur- en
vloerisolatie. Het inkopen van isolatie voor alle
deelnemers tegelijk, zorgt voor een scherpe
prijs. Op basis van prijs, kwaliteit en ervaring
hebben wij voor u het beste isolatiebedrijf uit
de regio gekozen.
Online informatiebijeenkomst op donderdag 10 december
Heeft u interesse of wilt u eerst meer informatie krijgen? Dan kunt u op donderdagavond 10
december vrijblijvend een online informatie-

bijeenkomst volgen. Tijdens de bijeenkomst
krijgt u meer informatie en kunt u via chat
vragen stellen aan de gemeente, het Regionaal
Energieloket en het isolatiebedrijf. Op
www.regionaalenergieloket.nl staat meer
informatie en hoe u zich kunt aanmelden.
Inschrijven voor de isolatie actie
Vanaf 10 december kunt u zich ook daadwerkelijk inschrijven voor de isolatieactie. U
ontvangt een uitnodiging om een digitale of
telefonische woningopname in te plannen
met het isolatiebedrijf. Daarna ontvangt u een
vrijblijvende, persoonlijke offerte. Op dat moment beslist u pas of u meedoet met de actie.
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Onderzoek naar elektrisch rijden
Rijdt u in een elektrische auto? Wilt u dan een
enquête invullen over uw ervaringen? Welke
auto reed u voor uw elektrische auto, hoe
bent u tot de aankoop van uw huidige auto
gekomen, wat was de rol van de ﬁnanciële
stimulering en hoe denkt uw omgeving over
elektrisch rijden? U kunt meedoen via www.
evrijders.nl/berijdersonderzoek. Het invullen
duurt ongeveer tien minuten en is anoniem.

kaart. Meer weten over dit onderzoek? Bekijk
de korte video op https://youtu.be/Uup8hYWG-rw.

De Vereniging Elektrische Rijders, Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat doen
dit onderzoek naar elektrisch vervoer (EV).
De informatie helpt om elektrisch rijden nog
beter te ondersteunen en beleid te maken.
Ook brengt het eventuele belemmeringen in
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Vragen over geld?
Stel ze aan de sociaal raadslieden
Heeft u vragen over ﬁnanciën? Of heeft u vragen over toeslagen? Vanaf 1 januari 2021 gaat
u daarvoor niet meer naar Dordrecht naar de
Sociale Dienst Drechtsteden.

Nieuws
De verkiezingen in maart volgend jaar
verlopen door corona waarschijnlijk anders
dan anders. Het ziet er naar uit dat we meer
stembureauleden nodig hebben. Bent of kent
u iemand die het leuk vindt om de handen

Actie om uw huis te isoleren
Doet u mee?

Peter Verheij
wethouder

Leden voor stembureaus gezocht

Postadres:

25 november 2020

uit de mouwen te steken in het stembureau?
Help dan mee als stembureaulid. Meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden leest u
op www.alblasserdam.nl/verkiezingen.

Zoals u weet valt de gemeente Alblasserdam
oﬃcieel onder de Drechtsteden. Praktisch
gezien houdt dit in dat u voor bepaalde hulpvragen naar Dordrecht moet.
Vanaf 1 januari 2021 verandert er het een
en ander: de aanwezigheid van de Adviseur
Geldzaken binnen de Sociale Dienst Drechtste-

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

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.

CJG
088-1237007
Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190

den voor de gemeente Alblasserdam vervalt.
Dit betekent dat u in Dordrecht niet meer
intern doorverwezen wordt, maar dat u lokaal
terecht kunt bij de Sociaal Raadslieden met al
uw vragen omtrent ﬁnanciën.
U vindt de Sociaal Raadslieden aan de Cortgene 20 bij de Stichting Welzijn Alblasserdam.
Maak van te voren een afspraak, via de mail
info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl of telefonisch via 078- 2021220.

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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'Gelukkig zijn klanten trouw en loyaal aan het Makado'
Het coronavirus raakt ons allemaal en is nog niet bedwongen. Wat betekent dit voor
het verenigingsleven, de ondernemers, het onderwijs, de zorg en onze inwoners? Op
deze plek laten wij met regelmaat een Alblasserdammer aan het woord die erover
vertelt. Vandaag: Marja van Zessen van DA Mooi Van Zessen in het Makadocentrum.
Waar loop je als winkelier tegenaan tijdens
de coronacrisis? Bij jullie in de zaak én in
het winkelcentrum?
In maart veranderde alles van de ene op de
andere dag. Mensen gingen hamsteren en
sommige producten zoals vitamine c waren
niet meer te leveren. Als drogist hebben wij
een breed assortiment, er is altijd wel vraag
naar iets. Na al dat handen desinfecteren waren er weer extreem droge handen die ingesmeerd moesten worden. We merken wel dat
mensen heel gericht hun boodschappen doen.
Ze komen niet meer naar het Makado voor het
gezellige praatje of voor het kopje koﬃe bij de
Délifrance. Dat is echt een gemis!
Welke maatregelen werken goed en welke
minder goed?
De anderhalve meter was in het begin erg
wennen. Als je advies geeft, sta je al snel dicht
bij de klant. Maar we nemen onze verantwoordelijkheid, net als alle winkeliers. Er is een
deurbeleid en er zijn looproutes in de winkels
én in het winkelcentrum. We vinden het belangrijk dat de klanten zich ondanks de regels
welkom en veilig voelen tijdens het winkelen.

Lukt het om ook in deze tijd mensen naar
de winkel te krijgen?
We zien gelukkig dat de klanten uit Alblasserdam en omstreken trouw en loyaal zijn aan
het Makado. Ze zijn nog steeds blij met het
gratis parkeren en dat er weinig leegstand is.
In het voorjaar hebben we met ondernemers
uit heel Alblasserdam veel reclame gemaakt
om lokaal kopen op de kaart te zetten. Daarbij
hebben we samengewerkt met de gemeente.
Dat was een succes. Een klant zei: Door deze
crisis koop ik niets meer online maar ik steun
de lokale ondernemers. Daar worden we blij
van.
Wat doet deze situatie met jullie medewerkers?
Met onze medewerksters gaat het gelukkig goed! We zetten iedere dag met nieuwe
energie onze schouders eronder, hoewel het
ook echt pittig is. Soms laten we achter de
schermen een traantje door minder prettige
ervaringen. De samenleving verandert, helaas.
Maar er zijn ook mensen die ons verrassen
met heerlijke taart voor bij de koﬃe of een
mooie kaart met een bemoediging. We zijn erg

dankbaar dat we mogen werken. Het contact
met klanten, de mooie gesprekken met een
lach of een traan. Dat schept een band!
Wat is jouw oproep aan de Alblasserdammers?
Wees loyaal en koop lokaal, ook tijdens de
feestmaand die eraan komt. Met de winkeliers
in het Makado hebben we een MaKADObon

laten maken. Die is bij alle ondernemers in
te leveren. Leuk als relatiegeschenk, om aan
personeel te geven of om de buren mee te
verrassen.

Marja en Jan van Zessen van DA Mooi van
Zessen. 'We zijn dankbaar voor het contact
met de klanten'
Foto Cees van der Wal
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Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit: 	Handelen in strijd met
regels RO, Reclame
Voor: 		het verzoek om wijziging
gebruik van het bestemmingsplan
Locatie: 		
Edisonweg 50 b
Datum besluit:
05-11-2020
Activiteit:
Kap
Voor: 		het vellen of doen vellen
van een houtopstand
Locatie: 		
Oost Kinderdijk 45
Datum besluit:
13-11-2020

Vergunningen & Bekendmakingen

Bekendmaking wet milieubeheer
Op 5 oktober 2020 hebben wij gegevens
ontvangen in het kader van het "Activiteitenbesluit milieubeheer". Het gaat over het
veranderen van de inrichting gelegen aan de
Marineweg 1 te Alblasserdam. Het betreft het
tijdelijk gebruik maken van water uit rivier de
Noord, ten behoeve van het koelen van een
machine aan boord van een schip. De duur
van de reparatie van het schip is verwacht tot
juni 2021. Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-20-380064.
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 informatief karakter heeft.
Dordrecht,
burgemeester en wethouders
van Alblasserdam
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid.

Vergunningen & Bekendmakingen
Er zijn vergunningen geweigerd voor:
Omschrijving: 	kledinginzameling 2021
voor Fonds Gehandicaptensport
Locatie: 		
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:
10 november 2020
Zaaknummer:
Z-20-369242
Omschrijving: 	kledinginzameling 2021
voor het Longfonds
Locatie: 		
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:
10 november 2020
Zaaknummer:
Z-20-369241
Omschrijving: 	kledinginzameling 2021
voor Simavi
Locatie: 		
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:
10 november 2020
Zaaknummer:
Z-20-369240
Omschrijving: 	kledinginzameling 2021
voor de Hartstichting
Locatie: 		
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:
10 november 2020
Zaaknummer:
Z-20-368833
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,.
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 voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.
Binnengekomen aanvragen met datum
ontwerpbesluit: 25 september 2020 tot en
met 26 september 2020
Drank- en horecavergunning Para commercieel
Omschrijving: 	vergunning horecabedrijf
of slijterij Model A
Locatie: 		
Cortgene 2 Alblasserdam
Ontwerp besluit: 25 september 2020
Zaaknummer:
Z-20-379692
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 25 november 2020 gedurende zes weken ter inzage
(tot en met 6 januar 2021). Belanghebbenden
kunnen gedurende de termijn van de terinzagelegging bij het College van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam, zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit
kenbaar maken.

Activiteit:
Roerende zaken
Voor: 		het plaatsen van een container
Locatie: 		
Parallelweg 58
Datum besluit:
12-11-2020
Geweigerde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende omgevingsvergunningen hebben
geweigerd:
Activiteit: 	Inrit/Uitweg, Weg aanleggen of veranderen
Voor:		
het realiseren van een Inrit
Locatie: 		West Kinderdijk 333,
Alblasserdam
Datum besluit:
09-11-2020
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de
volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij
hebben verklaard:
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 		het plaatsen van 2 matrixborden om het bezoek aan
Kinderdijk in goede banen
te leiden
Locatie: 		
De Helling 1
Datum besluit:
11-11-2020
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).

Verlengen beslistermijn aanvraag om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij besloten
hebben de volgende aanvraag om omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn
van 6 weken:
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 		het wijzigen van een garage
bij de woning behorende
verblijfsruimte en het oprichten van een dakopbouw
Locatie: 		
Blokweerweg 33
Datum besluit:
13-11-2020

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 verlengen van de
schuur door middel van
een overkapping naast de
schuur
Locatie: 		
Jonkerstraat 12
Datum ontvangst: 09-11-2020
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het realiseren van een
woning voor mantelzorg
functie
Locatie: 		Kortland 42a
Alblasserdam
Datum ontvangst: 09-11-2020
Activiteit:
Inrit/Uitweg
Voor: 		het realiseren van een
parkeerplek in de voortuin
Locatie: 		
Willem de Zwijgerlaan 23
Datum ontvangst: 04-11-2020
Activiteit:
Inrit/Uitweg
Voor: 		het aanleggen van een uitrit
Locatie: 		
Zeelt 45
Datum ontvangst: 09-11-2020
Activiteit:
Kap
Voor: 		het kappen van een eik
Locatie: 		W B van der
Veldenstraat 8
Datum ontvangst: 09-11-2020
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 25 november 2020

