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Informatie over hulp bij armoede
Op donderdag 17 oktober was het Wereldarmoededag. In Nederland ervaren dagelijks
een half miljoen inwoners de gevolgen van
leven in armoede. Iedere dag leveren zij een
strijd met geld.

ners. Dit Platform brengt armoede onder de
aandacht en biedt ondersteuning.

Brief bij de Klaroen
Ook de gemeente Alblasserdam staat stil bij
Wereldarmoededag. Daarom sturen wij alle
huishoudens een brief om de aandacht te
vestigen op armoede. U ontvangt de brief bij
de Klaroen van woensdag 21 oktober. Het is
goed om te weten dat mensen met geldzorgen
er niet alleen voor staan. In Alblasserdam is
het Platform Geldzaken actief voor alle inwo-

Hulp en ondersteuning
Zoekt u hulp of kent u iemand die in armoede
leeft en hulp kan gebruiken? Bij de volgende
organisaties van het Platform Geldzaken kunt
u terecht voor hulp en ondersteuning:
Gemeente Alblasserdam (06- 405 387 23),
SchuldHulpMaatje (06- 348 967 87), Stichting
Welzijn Alblasserdam (078- 20 21 220) , Mee
Vivenz (088-123 7007). Deze organisaties
werken o.a. samen met Voedselbank, Yulius,
Diaconaal Platform Alblasserdam en de
Kledingbank.
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Duurzame toekomst zonder aardgas
De meeste mensen gebruiken aardgas. Bij het
gebruik van aardgas komt CO2 vrij. Dat draagt
bij aan de opwarming van de aarde. Daardoor verandert ons klimaat. We krijgen meer
last van droogte, hitte en hevige regenval.
Daarom moet de uitstoot van CO2 omlaag.
In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in
2050 geen aardgas meer gebruikt. We stappen
over op nieuwe manieren om onze huizen te
verwarmen, te douchen en te koken.
Transitievisie Warmte
Ook wij bereiden ons voor op een toekomst
zonder aardgas. Dat doen we zorgvuldig, stap
voor stap, samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijk organisaties. We
maken hiervoor een plan: de Transitievisie Warmte. Daarin staat hoe we dat gaan
aanpakken. In 2019 hebben we onderzocht
wat de mogelijkheden zijn. Dit onderzoek
bekijken we opnieuw met de kennis van nu.

De Transitievisie Warmte geeft de richting aan
naar een duurzame toekomst zonder aardgas.
Voor meer info: www.drechtstedenenergie.nl/
aardgasvrij.
Doet u mee?
Wat vindt u belangrijk bij de overstap naar
aardgasvrij wonen? Binnenkort vragen wij uw
mening hierover via een enquête. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van de
Transitievisie Warmte. Binnenkort volgt meer
informatie!

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

Er is een nieuwe versie van de regionale
energiestrategie van de Drechtsteden uit
2017. Deze vernieuwde concept-RES is een
aanscherping en verdieping voor de energiebronnen in 2030.
Wat is een RES?
De RES beschrijft hoe de opwekking van duurzame elektriciteit (via wind en zon), het aardgasvrij maken van gebouwen en woningen
(de warmtetransitie), de opslag van energie
en de energie-infrastructuur vorm krijgen en
worden ingepast in de regio. Dit soort keuzes
hebben grote invloed op het landschap en de
omgeving van mensen en vragen om intensieve samenwerking en afstemming. Daarom
hebben de gemeenteraden, de provinciale
staten, de netbeheerder en het algemeen bestuur van de waterschappen een belangrijke
rol in de totstandkoming van de RES. Maar
ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties worden nauw betrokken.

is nog behoorlijk abstract en vooral technisch
onderbouwd. Het moet nog tot leven komen.
Dat gaan we komende maanden doen, als we
de conceptversie verder uitwerken naar een
deﬁnitieve versie: de RES 1.0. In deze fase spelen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol. Wat gaat
de uitvoering van de RES voor u betekenen?
We vragen iedereen om mee te denken over
de uitwerking van de eerste beelden. Daarvoor zetten we een intensief participatieprogramma op, waaraan inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties op allerlei
manieren kunnen deelnemen. Houd hiervoor
onze gemeentelijke kanalen in de gaten. Binnenkort starten we al met een online enquête
over de overstap naar aardgasvrij.
Lees de concept-Regionale Energiestrategie op
www.drechtstedenenergie.nl/res.
Klimaatakkoord
Alle 30 energieregio's in Nederland hebben in
2019 vanuit het Klimaatakkoord de opdracht
gekregen om een Regionale Energiestrategie
(RES) op te stellen. Omdat we als Drechtsteden pilotregio zijn geweest, hebben we al in
2017 een Regionale Energiestrategie gepresenteerd. Vanuit het Klimaatakkoord zijn
inmiddels aanvullende eisen gesteld aan de
RES. Onze vernieuwde concept-RES is dus een
aanscherping en verdieping van onze eerdere
RES voor de energiebronnen in 2030.

Raads- en commissievergaderingen

Gemeenteraad vergadert digitaal

Nieuws
Op dinsdag 27 oktober 2020 vergadert de
gemeentelijke erfgoedcommissie. De vergadering vindt plaats vanaf 15.00 uur. Een gedeelte
van de vergadering is openbaar. In verband
met coronamaatregelen is nog onzeker in
welke vorm de bijeenkomst plaatsvindt.

Nieuwe versie van Regionale
Energiestrategie

Denk mee!
Het eerste beeld dat de concept-RES beschrijft

De erfgoedcommissie vergadert

Postadres:

21 oktober 2020

Een week voor de vergadering is de agenda
beschikbaar. U kunt de agenda per email
opvragen bij de secretaris van de erfgoedcommissie mevrouw c.m.corbeau@alblasserdam.
nl. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?
Meldt u dan vóór maandag 26 oktober 2020
bij de secretaris via het emailadres hierboven
of via telefoonnummer 14-078.

De gemeenteraad vergadert dinsdag 27 oktober vanaf 19.30 uur digitaal via MS Teams. De
vergadering is live te volgen via https://alblasserdam.notubiz.nl. Insprekers kunnen zich
tot dinsdag 27 oktober 16.00 uur melden via
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Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan
Op 29 oktober 2019 heeft de raad van de
gemeente Alblasserdam het 'Gemeentelijk
verkeers- en vervoersplan' vastgesteld.
Het GVVP Alblasserdam bevat een visie en
waar mogelijk een leidraad of aanpak op het
gebied van verkeer en vervoer waaraan allerlei

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

griﬃer@alblasserdam.nl Agenda en stukken
treft u aan in het Raadsinformatiesysteem op
de website van de gemeente: www.alblasserdam.nl.

ontwikkelingen in en rondom Alblasserdam
kunnen worden getoetst. De volledige tekst
van het besluit kunt u lezen op www.overheid.
nl. (Zoek onder 'lokaal beleid' met als zoekterm
postcode 2951). U kunt ook kijken op www.
alblasserdam.nl (onder 'Verkeer en vervoer').

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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Reageer op plannen voor aanpak A15
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt oplossingen voor betere
doorstroming en verkeersveiligheid op de
A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Dit
heet de MIRT-Verkenning. De eerste fase
van het onderzoek van deze verkenning
is klaar. Er zijn 3 oplossingsrichtingen die
verder worden uitgewerkt in de volgende
fase van het project. Op 16 oktober 2020 is
voor het vervolgproces een zienswijzetraject gestart.
De 3 oplossingsrichtingen staan in de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Ze gaan
over het aanpassen van de A15 of over het
beter gebruik maken van de capaciteit van de
weg. Er is ook gekeken naar slimme oplossingen en mobiliteitsmaatregelen. Bijvoorbeeld:
het instellen van een dynamisch inhaalverbod
of het inrichten van carpoollocaties bij toe- en
afritten. Daarnaast staat in de notitie beschreven hoe het ministerie de gevolgen van de 3
oplossingsrichtingen onderzoekt op effecten
op bijvoorbeeld het milieu, het verkeer en de
omgeving. U kunt op deze NRD een reactie geven tot en met donderdag 26 november 2020.
Waarop kunt u reageren?
Uw reactie heet een zienswijze. Deze kan gaan
over vragen zoals: Brengt het ministerie de gevolgen voor het milieu in beeld die belangrijk
zijn? Heeft u nog andere belangrijke punten
om op te letten? Of bent u het eens met de
manier waarop het ministerie de gevolgen
voor het milieu onderzoekt?

Waar kunt u de documenten bekijken?
U kunt alle stukken bekijken van vrijdag 16
oktober t/m donderdag 26 november 2020.
Digitaal via www.platformparticipatie.nl/
a15papendrechtgorinchem of op een van
onderstaande locaties:
Stadskantoor Dordrecht; Spuiboulevard 300
(tel. 14 078),
Gemeentekantoor Sliedrecht, Industrieweg 11
(tel. 14 0184),
Gemeentehuis Hardinxveld-Giessendam
Raadhuisplein 1 (tel. 14 0184),
Stadhuis Gorinchem, Stadhuisplein 1
(tel. 14 0183),
Het Ministerie van IenW, Rijnstraat 8,
Den Haag (tel. 070 456 89 99).
Maak hiervoor een afspraak en volg de
coronamaatregelen op.
Online informatiebijeenkomst en vragenuur
U bent van harte welkom op de digitale informatiebijeenkomst of het digitale vragenuur:
Op maandag 2 november van 19.30 -21.00
uur kunt u online een presentatie volgen. Na
afloop kunt u vragen stellen. Op dinsdag 10
november van 20.00-21.00 uur is er een extra mogelijkheid om vragen te stellen (zonder
presentatie)
Meer weten?
Alle informatie over het project vindt u op
www.mirta15papendrechtgorinchem.nl. U
leest hier ook de informatie over de digitale
bijeenkomsten. En u kunt zich aanmelden
voor de digitale nieuwsbrief.
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Parkeerverordening Alblasserdam
2020
Op 29 september 2019 heeft de raad van
de gemeente Alblasserdam de 'Parkeerverordening Alblasserdam 2020' vastgesteld.
In de parkeerverordening wordt vergunning
parkeren geregeld voor de West Kinderdijk
(vanaf grens met Kinderdijk tot Zwarte Paard,
exclusief ventweg ter hoogte van Residence
Molenstaete) en de Molenkade. De gemeente
beoogt op deze manier dat voor belanghebbenden de leefbaarheid rond het Werelderfgoed Kinderdijk verbetert. Daarnaast wordt

voorkomen dat bezoekers/niet-inwoners
parkeren op parkeerplaatsen die bedoeld
zijn voor de inwoners. De volledige tekst van
het besluit kunt u lezen op www.overheid.nl.
(Zoek onder 'lokaal beleid' met als zoekterm
postcode 2951). U kunt ook kijken op www.
alblasserdam.nl (onder 'Nieuws'). Voor vragen
over of een nadere toelichting op de Parkeerverordening kunt u contact opnemen met de
gemeente Alblasserdam (T: 14 078)
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Besluit uitgifte parkeervergunningen
Alblasserdam 2020
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 september 2020 het 'Besluit
uitgifte parkeervergunningen Alblasserdam
2020 ' vastgesteld. Ter uitvoering van de
Parkeerverordening Alblasserdam 2020 heeft
het college uitvoeringsregels vastgesteld. In
dit besluit zijn de regels omtrent het uitgeven

van de vergunningen beschreven. De volledige
tekst van het besluit kunt u lezen op
www.overheid.nl. (Zoek onder 'lokaal beleid'
met als zoekterm postcode 2951). U kunt
ook kijken op www.alblasserdam.nl (onder
'Nieuws').
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Aanwijzingsbesluit Alblasserdam
2020
Het college van burgemeester en wethouders
heeft op 29 september 2020 het ' Aanwijzingsbesluit Alblasserdam 2020 ' vastgesteld. Ter
uitvoering van de Parkeerverordening Alblasserdam 2020 heeft het college uitvoeringsregels vastgesteld. In dit besluit staan locaties

benoemd waar het vergunning parkeren geldt.
De volledige tekst van het besluit kunt u lezen
op www.overheid.nl. (Zoek onder 'lokaal beleid' met als zoekterm postcode 2951). U kunt
ook kijken op www.alblasserdam.nl (onder
'Nieuws').
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Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: 	horecavergunning Dam 39
Locatie:
Dam 39 Alblasserdam
Datum besluit: 09 oktober 2020
Zaaknummer:
Z-20-374360
Omschrijving:
Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:

Nieuws

Wmo-ondersteuning in coronatijd
Maakt u gebruik van de Drechthopper? Heeft
u individuele begeleiding, dagbesteding of
huishoudelijke ondersteuning? Dan kan het
gebeuren dat deze Wmo-ondersteuning soms
anders verloopt dan u gewend bent. Dit heeft
te maken met de coronasituatie en de aangescherpte maatregelen.
Beste oplossing
De Sociale Dienst Drechtsteden is er uiteraard
veel aan gelegen om deze effecten zoveel
mogelijk te beperken en heeft er vertrouwen
in dat zorgaanbieders gevolg geven aan de
oproep om de ondersteuning zo goed mogelijk voort te zetten. In alle gevallen overlegt
de zorgaanbieder samen met u wat de beste
oplossing is.
Hoog ziekteverzuim
De zorgaanbieders die de zorg aan u verlenen
hebben op dit moment, door de snel oplopende coronabesmettingen in de regio, te maken
met een hoog ziekteverzuim. Daarnaast
zorgt de '1,5 meter maatregel' ervoor dat het
doelgroepenvervoer en dagbesteding anders
of minder aangeboden worden dan u gewend
bent. Alle partijen doen hun uiterste best om
de zorgondersteuning te verlenen zoals u

gewend bent, maar het kan zijn dat dit niet in
alle gevallen lukt.
Testen
Het aantal verdenkingen van besmetting en
besmettingen met het coronavirus in de regio
neemt stevig toe. Bij klachten moeten de
medewerkers van de zorgaanbieders zich laten
testen en mogen zij niet werken, totdat er een
negatieve uitslag is. Dit is ook in het belang
van de veiligheid van u. De uitslag neemt
vaak meerdere dagen in beslag en los van de
uitkomst van de test kunnen medewerkers
hierdoor een aantal dagen niet worden ingezet.
Begrip
Hierdoor kan het zijn dat u niet altijd op het
gewenste tijdstip met de Drechthopper kunt
reizen. Dat u niet door uw vaste hulp wordt
ondersteund, maar door een vervangende
hulp, de hulp op een ander moment langskomt dan u gewend bent of dat u in plaats
van een bezoek aan huis, telefonisch contact
heeft. In alle gevallen overlegt de zorgaanbieder samen met u wat de beste oplossing
is. De sociale dienst en de zorgaanbieders
vragen om begrip wanneer deze situatie zich
voordoet.

exploitatievergunning
Dam 39 Alblasserdam
09 oktober 2020
Z-20-374714

Omschrijving: 	het exploiteren van 2 kansspelautomaten
Locatie:
Dam 39 Alblasserdam
Datum besluit: 09 oktober 2020
Zaaknummer:
Z-20-374710
Omschrijving:	het houden van een collecte
t.b.v. de Roparun van 9 t/m
15 mei 2021
Locatie:
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 14 oktober 2020
Zaaknummer:
Z-20-379013

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

bakkie houdt
niet van plastic.
De groene bak is alléén voor jouw
gft en etensresten. Ben jij er mooi
vanaf en maken wij er groen gas
en compost van!

hvcgroep.nl/gft
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het uitbreiden van het
bedrijfspand door een
aanbouw a/d voorgevel.
Locatie: 		
Newtonweg 16
Datum besluit:
05-10-2020
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
van de woning
Locatie: 		
Van Hogendorpweg 84
Datum besluit:
08-10-2020
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 		het realiseren van een
balkon en het plaatsen
van zonnepanelen op het
zijdakvlak
Locatie: 		
Cortgene 115
Datum besluit:
05-10-2020
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 		het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: 		
Leeuwerikstraat 30
Datum besluit:
07-10-2020

Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 		het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: 		
Reigerstraat 18
Datum besluit:
07-10-2020
Activiteit: 	Handelen in strijd met
regels RO
Voor: 		het verzoek om wijziging
gebruik van het bestemmingsplan
Locatie: 		
Dam 39
Datum besluit:
07-10-2020
Activiteit:
Roerende zaken
Voor: 		het gebruiken van het fietspad
Locatie: 		
Edisonweg 5
Datum besluit:
08-10-2020
Activiteit: 	Roerende zaken, Werk of
werkzaamheden uitvoeren
Voor: 		het aanleggen van een 10
kV kabel en het plaatsen
van een tijdelijk provisorium
Locatie: 		W.B. van der Veldenstraat
e.o.
Datum besluit:
05-10-2020

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).
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 realiseren van een tuinhuis in de aangrenzende
tuin
Locatie: 		
Noord en Landzigt 9
Datum ontvangst: 09-10-2020
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 		het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel
Locatie: 		
Waalsmondelaan 50
Datum ontvangst: 06-10-2020
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,
21 oktober 2020

Activiteit:
Bouw
Voor: 		het vervangen van bestaande ramen door harmonicadeuren
Locatie: 		
Oost Kinderdijk 177
Datum ontvangst: 04-10-2020
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Ontwerp
omgevingsvergunning
tweede kraan
BCTN

ik download de app
om mijn opa
te beschermen
voorkom dat je onbewust een ander besmet

het downloaden van de app is altijd vrijwillig

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn
een omgevingsvergunning te verlenen voor
het bouwen van een tweede kraan bij BCTN
(Het betreft een tweede kraan op de bestaande
kraanbaan. Het dient ter verbetering van de
logistieke situatie), met toepassing van planologisch afwijken doormiddel van art. 2.1, lid 1
onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
De aanvraag en de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen
met ingang van donderdag 22 oktober 2020
gedurende zes weken ter inzage. Gedurende
de termijn van terinzagelegging kunt u de stukken digitaal raadplegen via de gemeentelijke
website www.alblasserdam.nl of via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0482.
abbctn115-on01)
Binnen de genoemde termijn kan een ieder
zijn of haar zienswijze over het voornemen
schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester
en wethouders (Postbus 2, 2950 AA, Alblasserdam). Ook het indienen van een mondelinge
reactie is mogelijk. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze reactie kunt u contact
opnemen met de gemeente Alblasserdam, via
onderstaande contactgegevens.
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op
met de heer M. Oosters van de gemeente Alblasserdam, via telefoonnummer 14 078 of per
e-mail: m.oosters2@alblasserdam.nl.

CoronaMelder

Alblasserdam, 21 oktober 2020
Burgemeester en wethouders
van Alblasserdam.

