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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

Arjan Kraijo
wethouder

Het werk gaat 
door
Wat hadden we graag met alle inwoners van 
Alblasserdam een feestje gevierd bij de ople-
vering van het Raadhuisplein. Helaas kan dat 
niet door de coronamaatregelen. Uiteraard 
wel heel begrijpelijk. Het gaat niet de goede 
kant op met de besmettingen. Helaas zijn er 
ook in Alblasserdam weer heel veel besmet-
tingen en zieke mensen bijgekomen. 

Verschrikking
Het virus slaat weer om zich heen. Ik denk 
terug aan de gesprekken die ik voerde met 
mensen die hun geliefde in het ziekenhuis 
moesten achterlaten tijdens de eerste golf. 
Een verschrikking. Iedereen die besmet raakt, 
wens ik heel veel beterschap toe en hoop voor 
hen dat het blijft bij milde klachten. Laten we 
de ernst van de situatie niet onderschatten. 
Niet doen alsof er niets aan de hand is. Houd 
afstand tot elkaar en draag een mondkapje in 
openbare binnenruimtes, zoals winkels of het 
gemeentehuis. Eerst deze crisis met elkaar te 
boven komen, daarna komt er hopelijk weer 
ruimte om elkaar te ontmoeten. Ontmoeten 
op het plein, langs de fontein of in het mooie 
nieuwe gebouw van de gemeente en de bieb. 
De medewerkers van Leerwerkbedrijf Smile 
hebben intussen het bakken van heel wat 
verschillende soorten koek en gebak onder de 
knie om u mee te verrassen. 

Gewoon
Het gekke aan de huidige tijd is dat, ondanks 
de crisis, het overige werk doorgaat. Ik zeg 
niet ‘gewoon' doorgaat, want de crisis heeft 
effect op alles waar we mee bezig zijn. ‘Ge-
woon werken’ is er niet meer bij. Soms gaat 
het om een medewerker die niet kan komen 
werken omdat hij of zij in quarantaine moet 

in verband met ziekte van een gezinslid. Of 
mensen zijn met de coronacrisis bezig en heb-
ben daardoor weinig tijd voor andere zaken. 
Ondanks deze beperkingen proberen we zo 
veel mogelijk resultaten te boeken voor ons 
dorp. Een mooi resultaat was de afgelopen 
tijd het opleveren van de gerenoveerde molen 
Souburgh. Een langslepend project waar 
anderhalf jaar geleden schot in kwam, met 
dank aan molenstichting SIMAV. De molen is 
nu blikvanger van formaat. De basisschool-
leerlingen kunnen er van dichtbij zien en 
ervaren hoe de polders vroeger werden droog 
gemalen. 

Zuidelijk Haven Terrein
Ook wordt druk gewerkt aan het project 
‘Zuidelijk Haven Terrein’ (vroeger Haven Zuid). 
Binnenkort hopen we naar buiten te kunnen 
met een naam van een ontwikkelaar die een 
defi nitief plan gaat uitwerken. Gesprekken 
met de nieuwe eigenaar van Mercon Kloos zijn 
gevoerd en er zit weer beweging in de plan-
nenmakerij. Daarnaast vinden veel kleinere 
bouwdossiers doorgang. En tot slot is het 
vergunningparkeren in West-Kinderdijk van 
start gegaan. Zo ziet u dat, ondanks de crisis, 
een fl ink aantal projecten doorgaat. 

Ik hoop dat u allen gezond blijft, zodat we el-
kaar over een tijdje weer kunnen ontmoeten.

Blik op ons college Nieuws

Online informatiebijeenkomst
energiezuinig wonen
Op donderdag 15 oktober van 19.30 tot 21.00 
uur is er weer een online informatiebijeen-
komst over energiezuinig wonen. De Vogel-
buurt in Alblasserdam staat centraal maar 
ook inwoners uit andere buurten kunnen 
aansluiten.

Tips en adviezen
Het Regionaal Energieloket geeft u tijdens de 
bijeenkomst tips om met weinig geld ener-
gie te besparen en welke subsidies er zijn. 
Ook geven we adviezen voor een aantal veel 
voorkomende woningtypes in de Vogelbuurt. 
Hiermee kunt u het comfort, de kwaliteit en 
het energieverbruik van uw huis verbeteren. U 
kunt tijdens de online presentatie ook vragen 
stellen. Na de informatieavond kunt u de 
adviesrapporten gratis online opvragen.

Aanmelden
Wilt u de informatiebijeenkomst bijwonen? Ga 
dan naar www.regionaalenergieloket.nl, vul 
uw postcode in en klik op de knop ‘Buurtactie 
Energiezuinig Wonen Vogelbuurt'. Klik daarna 
op ‘Aanmelden online informatieavond’ en 
schrijf u in. U ontvangt van het Regionaal 
Energieloket een e-mail met een link naar de 
online presentatie. 

Heeft u vragen? Bel of mail gerust!
Heeft u vragen over de energie adviesactie? 
Neem dan contact op met het Regionaal Ener-
gieloket via projecten@regionaalenergieloket.
nl of via 088 525 4110.

Blijf op de hoogte van Werelderfgoed 
Kinderdijk
Wilt u alles weten over de ontwikkelingen 
rond het Werelderfgoed Kinderdijk? Kijk dan 
eens op de nieuwe website en abonneer u op 
de nieuwsbrief Kinderdijk2030. In Kinderdijk 
2030 leest u over de uitwerking van de plan-
nen voor de toekomst, de voortgang en over 
de betrokkenheid van de inwoners daarbij.  
Samen met de nieuwe website www.kinder-
dijk2030.nl houden wij u op de hoogte van 
Kinderdijks’ welvaren. Abonneren? Stuur een 
mail naar kinderdijk2030@outlook.com.

Nieuws

Nieuws

De Helling dit weekend dicht voor 
nieuw asfalt 
Op vrijdagavond 16 en zaterdag 17 oktober 
is een deel van De Helling afgesloten voor 
autoverkeer. De weg krijgt nieuw asfalt. 
Van vrijdagavond 16 oktober 21.00 uur tot 
zaterdagochtend 17 oktober 8.00 uur is de 
Helling in beide richtingen afgesloten vanaf de 
Edisonweg tot aan de Grote Beer/N915. Op za-
terdag 17 oktober is alleen De Helling richting 
Grote Beer/N915 (uitgaand verkeer) tot 22.00 
uur afgesloten. De benzinepomp blijft bereik-
baar. Hulpdiensten kunnen bij calamiteiten 
langs het werk. Gedurende de werkzaamhe-
den begeleiden verkeersregelaars waar nodig 
autoverkeer, fi etsers en voetgangers.

Fietsers
Het fi etspad over de brug aan de Alblasser-
damse zijde richting Hendrik-Ido-Ambacht is 
tijdens de werkzaamheden afgesloten voor 
fi etsverkeer. Fietsers worden omgeleid via de 
Kabelbaan naar de fi etstrap bij de Ruigenhil/
Kabelbaan. Fietsverkeer van en naar het 
centrum van Alblasserdam ondervindt geen 
hinder. De bushalte langs de Grote Beer/N915 
blijft bereikbaar. 

Omleiding en verkeersregelaars
Borden geven de omleidingsroutes aan. Door-
gaand autoverkeer naar de Grote Beer/N915 
gaat via de Edisonweg-Wensveenrotonde-
Edisonweg. Vanuit Kinderdijk is de omleiding 
via de Blokweerweg-Van Eesterensingel-Plan-
tageweg-Randweg-Oude Torenweg. Bromfi et-
sers, scootmobielen en andere bestuurders 
die geen gebruik van de fi etstrap kunnen 
maken krijgen hulp van een verkeersregelaar 
bij oversteken van het werkterrein naar het 
fi etspad over de brug richting H.I. Ambacht.

Betere verkeersafwikkeling
Het asfalt op het genoemde gedeelte van De 
Helling is toe aan vervanging. Ook de lussen 
die de verkeerslichten beïnvloeden werken 
niet meer. Na deze werkzaamheden is dit 
hersteld en moet de verkeersafwikkeling op 
het drukke kruispunt  beter verlopen. De 
doorstroming voor de bussen wordt ook beter 
door aanpassingen aan de middengeleider en 
de belijning. Op www.alblasserdam.nl onder 
'Nieuws' vindt u kaartjes waarop de omlei-
dingsroutes zijn ingetekend.
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'Samen komen we door deze moeilijke tijd heen'
Het coronavirus raakt ons allemaal en is nog niet bedwongen. Wat betekent dit ei-
genlijk voor bijvoorbeeld het verenigingsleven, de ondernemers, het onderwijs en de 
zorg in ons dorp? Op deze plek laten wij met regelmaat een Alblasserdammer aan het 
woord die erover vertelt. Vandaag: Cathleen van der Vlist, huisarts bij huisartsenprak-
tijk Den Hartog. 

Wat is voor huisartsenpraktijk Den Hartog 
op dit moment de grootste uitdaging?
De grootste uitdaging is dat we de zorg anders 
moeten organiseren dan we gewend zijn. 
Tijdens de eerste golf van COVID-19 viel op 
dat het erg rustig was in de praktijk met de 
‘gewone’ zorg. Nu willen we de ‘gewone’ zorg 
zoveel mogelijk laten doorlopen naast de 
COVID-zorg. Dit zorgt voor logistieke uitdagin-
gen, bijvoorbeeld het scheiden van mensen 
met luchtwegklachten van mensen met 
andere klachten. Daarom zijn de spreekuren 
anders ingericht en doen we meer consulten 
‘op afstand’, bijvoorbeeld telefonisch of via 
een elektronisch consult. En we zijn minder 
laagdrempelig dan we willen zijn. Even bij ou-
dere mensen op bezoek gaan is lastig terwijl 
we dit eigenlijk heel graag doen! 

Welke maatregelen werken goed en welke 
minder goed?
We volgen de maatregelen en richtlijnen die 
ons vanuit onze beroepsorganisatie wor-

den aangereikt. Vanwege de ontwikkelingen 
rondom de epidemie worden die continue 
aangepast. Dit kan soms wat verwarring 
geven. Maar de hoofdzaak is dat we er met 
elkaar voor gaan en het goed uitleggen aan 
onze patiënten zodat zij er begrip voor hebben 
en eraan willen meewerken.

Wat doet deze situatie met de medewer-
kers van de huisartsenpraktijk?
Zoals gezegd moeten we de zorg anders 
leveren dat we tot nu toe gewend waren. We 
moeten veel rekening houden met alle proto-
collen, er is minder ruimte voor spontaniteit. 
Dat is voor onszelf soms ook weleens zwaar. 
Maar we merken ook veel begrip en waarde-
ring vanuit de Alblasserdammers voor ons 
werk, dus dat geeft ons een enorme motivatie 
om door te zetten in deze moeilijke tijd. 

Wat is jouw oproep aan de Alblasserdammers?
Let goed op uzelf en op elkaar! Samen komen 
we door deze moeilijke tijd heen. 

Nieuws

Nieuws

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

6 oktober 2020

Een veilige herfstvakantie 
 

Ook de herfstvakantie is dit jaar anders dan andere jaren. Het coronavirus is nog steeds aanwezig.  
Ga je toch op reis? Houd je dan aan de volgende regels. Zo kan het virus zich minder snel verspreiden.

Houd je altijd aan de basisregels:

Ben je ook benauwd en/of  

heb je koorts? Dan moeten  

alle huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Blijf thuis.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

Vermijd drukke 
plekken.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaak je handen.
Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Hoest en nies in je  
elleboog.

•    Reizen naar het buitenland is en blijft een risico.  
•    Heeft een land een oranje reisadvies? Ga daar dan 

niet op vakantie. Je bent mogelijk niet verzekerd.  
•    Volg ook in het buitenland de regels die in 

Nederland gelden. Als lokale regels strenger zijn, 
dan gelden deze.  

•    Wanneer maatregelen in het buitenland worden 
aangescherpt, kan dit betekenen dat een terugreis 
naar Nederland niet mogelijk is of dat je in 
thuisquarantaine moet. 

Reizen naar het buitenland?

•    Beperk het aantal uitstapjes.  
•    Bereid je goed voor: 

- Vermijd drukke momenten. 
- Reserveer een tijdvak. 
- Neem een mondkapje mee.

Op pad of een dagje uit?

•    Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres, reis zo 
min mogelijk.  

•    Een gezelschap mag bestaan uit maximaal 4 
personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar), tenzij 
het bestaat uit één huishouden. 

Op vakantie in eigen land?

Hulp 
kinderopvang-
toeslag-aff aire  
Bent u een inwoner van de Drechtsteden en 
bent u gedupeerd geraakt door de manier 
waarop kinderopvangtoeslag is uitgevoerd 
door de Belastingdienst, dan kan dat gevolgen 
hebben op uw fi nanciële situatie. De Sociale 
Dienst Drechtsteden ondersteunt u hier graag 
bij.

Het gaat om de volgende situaties
•  U bent gedupeerd door vooringenomen 

handelen van de Belastingdienst en door 
onderzoek naar georganiseerde fraude 
(CAF-zaken)

•  U bent gedupeerd doordat de wet te streng 
was

•  U krijgt de kwalifi catie opzet/grove schuld-
waardoor u in het verleden geen persoon-
lijke betalingsregeling kon krijgen

Wat kan de Sociale Dienst Drechtsteden 
voor u betekenen?
Herkent u zichzelf in een of meer van de 3 
bovengenoemde situaties, neem dan contact 
met de sociale dienst op. U kunt dan hulp krij-
gen met bijvoorbeeld uw inkomen, schulden, 
woning of andere zaken.

Kijk voor meer informatie en contactmogelijk-
heden op www.socialedienstdrechtsteden.nl/
toeslagaffairedrechtsteden.

Huisarts Cathleen van der Vlist. 'Er is minder ruimte voor spontaniteit' 
 Foto Cees van der Wal
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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 plaatsen van een dak-

kapel op het voordakvlak 
van de woning   

Locatie:   Zwanebloem 55 
Datum besluit:  02-10-2020   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO 
Voor:    het plaatsen van een dak-

opbouw   
Locatie:   Batavierstraat 12    
Datum besluit:  02-10-2020   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO  
Voor:    het realiseren van een ter-

rasuitbreiding Het Wapen 
van Alblasserdam   

Locatie:   Dam 24    
Datum besluit:  02-10-2020   
 
       
Geweigerde omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunningen hebben 
geweigerd: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het plaatsen van vlaggen-
masten   

Locatie:   Van Eesterensingel 197    
Datum besluit:  30-09-2020   

Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen omgevingsvergunningvrij 
hebben verklaard: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van zonne- 

panelen   
Locatie:   Van Eesterensingel 207    
Datum besluit:  30-09-2020
 
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). 
       
       

Ingediende aanvragen om 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   
Voor:    het plaatsen van zonnepa-

nelen   
Locatie:   Van Eesterensingel 207    
Datum ontvangst:  25-09-2020   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een 

verandaconstructie met 
opbouw en dakterras   

Locatie:    Cortgene 31 te  
Alblasserdam   

Datum ontvangst:  28-09-2020   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het gebruik maken van 

parkeerplaatsen ivm het 
uitvoeren van onderhouds-
werkzaamheden   

Locatie:    Fazantstraat 1 te  
Alblasserdam   

Datum ontvangst:  29-09-2020   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO   
Voor:    het wijzigen van een garage 

bij de woning behorende 
verblijfsruimte en het 
oprichten van een dak- 
opbouw   

Locatie:  Blokweerweg 33    
Datum ontvangst:  26-09-2020   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het gebruik maken van 

parkeerplaatsen voor 
bouwkeet en toilet i.v.m. 
schilderwerkzaamheden   

Locatie:   Zeilmakersstraat 47    
Datum ontvangst:  30-09-2020   
 
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. 
       
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:  Roerende zaken  
Voor:    het uitvoeren van onder-

houdswerkzaamheden   
Locatie:   Weversstraat 9  t/m 32   
Datum ontvangst:  28-09-2020   
 
Vergunningen en Meldingen, 
woensdag 14 oktober 2020

Nieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

Kennisgeving anterieure 
overeenkomst Alblasserdam, 
Oost-Kinderdijk nabij 9

Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam maken ingevolge artikel 6.24 derde lid van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 20 
september 2020 een kostenverhaalovereen-
komst (anterieure overeenkomst) is gesloten 
tussen de gemeente Alblasserdam en Van 
Horssen projectontwikkeling bv. In de overeen-
komst zijn afspraken vastgelegd ten behoeve 
van de herontwikkeling van de locatie Alblas-
serdam, Oost-Kinderdijk nabij 9.

Inzage
Een korte zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de anterieure overeenkomst ligt vanaf 15 
oktober 2020 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage. De zakelijke beschrijving is ook 
digitaal in te zien via de site van de gemeente 
www.alblasserdam.nl. De overeenkomst zelf 
ligt niet ter inzage. Tegen de anterieure over-
eenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Geen spoed, wel brandweer nodig? 
Bel 0900-0904 
Hebt u de brandweer ter plaatse nodig, 
maar is het geen levensbedreigende of 
acuut gevaarlijke situatie? Dan belt u sinds 
deze week 0900-0904. Het nummer 112 blijft 
hét alarmnummer voor alle levensbedrei-
gende situaties.

Met dit nieuwe landelijke nummer beschikt de 
brandweer voortaan over één ingang voor alle 
meldingen zonder spoed. Op die manier blijft 
112 vrij voor alle levensbedreigende situaties.
 
24 uur per dag bereikbaar
Het nummer 0900-0904 is 24 uur per dag 
bereikbaar. Na het inspreken van de plaats-
naam wordt de beller doorverbonden met de 
regionale meldkamer van de brandweer. Hier-
mee komt een einde aan het tijdperk waar elke 
regio een eigen telefoonnummer had om de 
brandweer in geen-spoed situaties te bereiken.

Geen spoed
Er zijn veel situaties denkbaar waar de 
brandweer niet met spoed naartoe hoeft. 
Denk bijvoorbeeld aan een vermoeid paard 
dat niet meer zelf uit de sloot kan komen, een 

boom die over de openbare weg ligt en voor 
verkeershinder zorgt of een waterlekkage 
waardoor straten blank komen te staan. Het 
gaat dus om situaties die op dat moment niet 
gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Voor zulke 
situaties belt u voortaan 0900-0904.

Meer informatie over het landelijke geen-
spoednummer vindt u op brandweer.nl/
geenspoed.

Vergunningen & Bekendmakingen

Wet algemene bepalingen  
omgevingsrecht
Reguliere procedure Z-20-379253

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Alblasserdam maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht op 18 september 2020 
een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
heeft ontvangen van Rapenburg Vastgoed B.V.

De aanvraag betreft  "Het plaatsen van een 
weegbrug".

Locatie:  Rapenburg 1  
te Ablasserdam

Vergunningen & Bekendmakingen

Aangepaste beleidsregels 
Participatiewet Drechtsteden

Per 1 november 2020 gelden er aangepaste 
beleidsregels Participatiewet Drechtsteden; het 
Drechtstedenbestuur heeft deze vastgesteld op 
8 oktober 2020. In de beleidsregels is de bonus 
voor werkgevers die bijstandsgerechtigden 
door middel van het aanbieden van een baan 
uit de uitkering helpen gewijzigd. Voor een 
arbeidsovereenkomst voor 6 maanden ontvan-

gen werkgevers vanaf 1 november € 1.500 in 
plaats van € 2.000, voor 1 jaar € 3.000 in plaats 
van € 4.000. Verder vervalt de mogelijkheid om 
na 6 maanden een tweede baanbonus aan te 
vragen als de werkgever opnieuw een halfjaar-
contract aanbiedt. Deze beleidswijziging is de 
uitwerking van het besluit door de Drechtraad 
op 7 juli 2020.

hvcgroep.nl/gft

schoon gft, 
daar is bakkie 
blij mee. 
De groene bak is alléén voor jouw 
gft en etensresten. Ben jij er mooi 
vanaf en maken wij er groen gas 
en compost van!


