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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.
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Blik op de raad

De regenboogvlag op 
'coming-out-day'
D66 heeft in de raad 
verzocht om voort-
aan op 11 oktober 
de regenboogvlag bij 
het gemeentehuis 
te hijsen. We zijn blij 
dat een meerderheid 
akkoord is. De LHBTI 
gemeenschap verdient 
het om zijn volwaar-
dige plek in onze 
samenleving bevestigd te zien. Ja, het is een 
symbool, maar wel een belangrijk symbool. 
We kunnen het proces om tot een gemeen-
schappelijk LHBTI beleid te komen ook samen 
voortzetten. De regenboog heeft voor gelovige 
mensen een andere betekenis. Toch liggen de 
betekenissen niet heel ver van elkaar, het gaat 
over het verbond van God met de mensheid 
of de liefde van mensen voor elkaar. Laten we 
elkaar vinden in de veelkleurigheid van onze 
gemeente en het besef dat we allemaal een 
plek in de gemeenschap verdienen.

Coming-out-day
Tijdens de eerste 
raadsvergadering in de 
Rederij, heeft het CDA 
ingestemd met de mo-
tie van D66 om vanaf 
2020 de regenboogvlag 
te hijsen op 'coming-
out-day'. Dit hebben 
we goed doordacht. 
We willen, net als in 
veel andere gemeen-
ten, aandacht vragen 
voor de veiligheid en acceptatie van ieders 
geaardheid. Helaas is dit nodig, ook in Alblas-
serdam. Deze vlag zal gehesen worden op 
maandag 12 oktober, omdat 11 oktober op een 
zondag valt. We betreuren het dat deze sym-
bolische activiteit door andere inwoners van 
Alblasserdam wordt gezien als een provocatie. 
We hopen op blijvende gesprekken om samen 
passend LHBTI-beleid te ontwikkelen voor onze 
samenleving in dit mooie dorp. Het niet-hijsen 
van de regenboogvlag is voor het CDA op dit 
moment, in deze tijd, geen optie meer.

Regenboog
In 2019 werd door 
de raad een motie 
aangenomen om te 
komen tot LHBTI-be-
leid. Deze motie werd 
breed ondersteund. 
De vorige week door 
D66 ingediende mo-
tie doorkruiste deze 
inzet en leidde ertoe 
dat de werkgroep 
vanaf nu niet meer door alle partijen wordt 
vertegenwoordigd. Als CU hebben we gewor-
steld om tot een besluit te komen. Bij het 
hijsen van de regenboogvlag op 'coming-out-
day' wordt slechts aandacht gevraagd voor 
een specifi eke groep, terwijl andere soorten 
discriminatie vaker voorkomen. Bovendien 
symboliseert de regenboog vanuit de Bijbel de 
trouw van God over alle(!) mensen. Discrimi-
natie mag sowieso niet op basis van artikel 1 
van de Grondwet. Het hijsen van de vlag lijkt 
symboolpolitiek, beter is het ons af te vragen 
wat we concreet tegen discriminatie doen. 

Regenboogvlag in 
top: Je mag er zijn
Het hijsen van de 
regenboogvlag was 
een heel dominant 
agendapunt op de 
raadsagenda. Binnen 
de PvdA vinden wij het 
hijsen van die vlag op 
'coming-out-day' 11 
oktober voor de LHBTI 
gemeenschap van 
groot belang. Het is 
een manier om te zeggen tegen deze mensen: 
Je mag er zijn. Wees wie je bent! Tijdens mijn 
bijdrage in de raad heb ik benadrukt dat wij 
hier niet mee voor ogen hebben om het chris-
telijk deel van Alblasserdam te beledigen maar 
dat wij een kwetsbare groep willen steunen. 
Tevens blijven wij het noodzakelijk vinden een 
verder LHBTI beleid te ontwikkelen en hebben 
samen met het CDA een conceptplan ontwik-
keld. Ik hoop dat elke partij daar in mee gaat 
praten. Voor nu: de regenboogvlag gaat ook in 
Alblasserdam in top. Steun voor de LHBTI-ers.

Regenboogvlag
Het was stil toen de 
voorzitter de hamer 
liet vallen. Beklem-
mend stil. De ge-
meenteraad had bij 
meerderheid besloten 
om vanaf 11 oktober 
a.s. elk jaar de regen-
boogvlag te hijsen. De 
SGP-fractie is diep te-
leurgesteld omdat met 
deze actie de open dialoog die gevoerd mocht 
worden abrupt werd doorbroken. In het debat 
heb ik fracties gewezen op het feit dat de vlag 
groepen insluit, maar ook uitsluit. Polarisatie 
is dan ook het effect. De regenboogvlag staat 
voor een levensvisie die haaks staat op de 
Bijbelse visie van huwelijk en gezin. Persoon-
lijk had ik die avond veel steun aan de bijdrage 
van collega Jako Sterrenburg. Verschillende 
oproepen om de motie terug te trekken 
mochten niet baten. Als gevolg hiervan heeft 
de fractie besloten zich terug te trekken uit de 
werkgroep.

Regenboogvlag
Dat de VVD staat voor 
gelijkwaardigheid is 
geen verrassing. De 
motie om de regen-
boogvlag te hijsen is 
symboliek. Daar zijn 
wij als VVD doorgaans 
niet zo van. Vooral niet 
omdat het symbool 
van de regenboog 
voor verschillende 
groepen een verschillende betekenis heeft. 
Onder de streep moet het niet gaan over het 
benadrukken van verschillende meningen. 
Wat de VVD betreft moet het gaan over het 
echt waarmaken van gelijkwaardigheid. Pas 
als elke groep en elke inwoner zich welkom 
voelt in ons dorp heeft het hijsen van de vlag 
waarde. Daar zullen wij ons als VVD hard voor 
blijven maken. 

PvdA –  
Wim van Krimpen

D66 – Ramon Pardo 
Kruidenier

CU – Teus Stam

CDA – 
Margreet de Deugd

SGP – Jaco Brand

In De Rederij gelden sinds maandag 5 okto-
ber extra maatregelen om verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan.

Maximum aantal bezoekers en 
mondkapjes
In het gebouw zijn maximaal 20 bezoekers 
tegelijk welkom om de bibliotheek en het 
werkcafé van Smile te bezoeken. Wij vragen 
u om zich bij binnenkomst te registreren 
en een mondkapje te dragen als u door 
het gebouw loopt. Het verzoek om een 
mondkapje te dragen geldt voor kinderen 
vanaf 13 jaar. Zittend aan een tafeltje in het 
werkcafé kan het mondkapje af. 

Met afspraak altijd welkom
Wie bij de Rederij aankomt op het moment 
dat er 20 bezoekers binnen zijn, kan buiten 
wachten totdat mensen vertrekken of op 
een later moment terugkomen. Wie een 
afspraak heeft, kan doorlopen en zich mel-
den bij de receptie. 

Basisregels blijven gelden
De basisregels blijven van kracht. Bezoe-
kers ontsmetten bij binnenkomst hun han-
den en houden 1,5 meter afstand. Niesen 
gebeurt in de elleboog en de neus afvegen 
gebeurt met een papieren zakdoek. We 
gaan er vanuit dat mensen met klachten de 
Rederij niet bezoeken, maar thuis blijven en 
zich laten testen. De Rederij is het onderko-
men van Bibliotheek AanZet, het werkcafé 
van Leerwerkbedrijf Smile en de gemeente 
Alblasserdam.

Meer maatregelen 
tegen corona in 
De Rederij

VVD – Herman Verweij

Nieuws

Commissievergaderingen dinsdag 13 oktober
De commissie Grondgebied (digitaal) en de commissie Bestuur en Samenleving (fysiek) vergaderen op dinsdag 13 oktober vanaf 19.30 uur. Agen-
da en stukken vindt u in het Raadinformatiesysteem op de website van de gemeente Alblasserdam (www.alblasserdam.nl). Wilt u de vergadering 
bijwonen of inspreken? Aanmelden is noodzakelijk, uiterlijk voor dinsdag 13 oktober 16.00 uur, bij griffi  er@alblasserdam.nl.

Raads- en commissievergaderingen
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'Respecteer de regels en wees aardig voor elkaar'
Het coronavirus raakt ons allemaal en is nog niet bedwongen. Wat betekent dit 
eigenlijk 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: Hans Laheij, directeur van cultureel centrum 
Landvast.

Waar loop je met jouw organisatie tegenaan 
tijdens de coronacrisis? Wat is voor Landvast 
op dit moment de grootste uitdaging?
Landvast is een gastvrije plek waar mensen bij 
elkaar komen voor ontmoeting en verbinding. 
Het doel van de maatregelen is juist om geen 
reuring en drukte te creëren. Tja, dat bijt el-
kaar natuurlijk. We denken graag in mogelijk-
heden en doen dan ook ons best om binnen 
de kaders, op een veilige manier, activiteiten 
en bijeenkomsten te organiseren.

Welke maatregelen werken goed en welke 
minder goed?
We merken dat gasten veel begrip hebben 
voor de situatie en zich aan de regels willen 
houden. Daar zijn we erg blij om! Natuurlijk is 
het soms lastig, maar zodra iedereen op een 
stoel zit gaat het prima. Gezien de nieuwste 
ontwikkelingen gaan we er vanuit dat onze 
bezoekers mondkapjes dragen als ze door ons 
gebouw lopen. Onze medewerkers droegen al 
mondkapjes bij direct contact met de gast. 

Wat doet deze situatie met jouw personeel?
Het brengt vooral veel onzekerheid met zich 
mee. Hoe ziet de toekomst voor onze branche 
eruit, kunnen we open blijven, is er genoeg 
werk voor iedereen? Er lekt energie weg door 
de zorgen. Maar, tegelijkertijd is iedereen 
enorm gemotiveerd om er iets van te maken. 
Met elkaar zetten we de schouders eronder 
en blijven we ons inzetten voor ons mooie 
Landvast.

Wat is jouw oproep aan de Alblasserdam-
mers?
Houd alstublieft vol, respecteer de regels en 
wees aardig voor elkaar. We waren er bijna en 
we weten dat we het kunnen. We zijn allemaal 
onderdeel van onze ‘samenleving’. Dat vraagt 
veel van ons allemaal, maar het geeft ook 
veel. We moeten dit samen doen, om straks 
weer met elkaar van onze vrijheid te kunnen 
genieten.

Nieuws

Nieuws

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Zo draag je  
een mondkapje

Meer informatie over mondkapjes  
vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes

Gebruik alleen niet-medische mondkapjes 

Raak het mondkapje alleen met schone handen aan 

Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken 

Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn 

Houd het mondkapje zo veel mogelijk op 

Hans Laheij in 'zijn' Landvast: 'We waren er bijna en we weten dat we het kunnen'  
 Foto Cees van der Wal Foto Cees van der Wal

Weekendafsluiting A15 
In het weekend van 9 oktober 22:00 uur tot 
12 oktober 05:30 uur voert Rijkswaterstaat 
werkzaamheden uit aan de A15. Daarom 
is de A15 tijdens deze gehele periode dicht 
vanuit Ridderkerk richting Gorinchem tussen 
knooppunt Ridderkerk–Zuid tot en met afrit 
22 Alblasserdam. Dit betekent dat het extra 
druk zal zijn rondom Alblasserdam. Ook de 
bussen moeten een andere route rijden. Gele 
borden en informatiepanelen langs en boven 
de weg geven de omleidingsroutes richting 
Gorinchem en Nijmegen aan. 

De A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam 
blijft wel open. Ook de N915 over de Brug 
over de Noord (N915) is in beide richtingen 
open. Verkeer vanuit Alblasserdam naar Go-
rinchem kan gebruik blijven maken van toerit 
22 naar de A15.

Omleidingen
-  Verkeer vanaf Rotterdam richting Alblasser-

dam en Papendrecht wordt omgeleid via 
de A16 en de N3. Daarnaast kan dit verkeer 
ook gebruik maken van de route door Rid-
derkerk en via de Brug over de Noord;

-  De gevaarlijke stoffenroute via de N915 / 
Brug over de Noord is het gehele weekend 
niet bereikbaar. Vervoer van gevaarlijke 
stoffen richting Gorinchem en Breda wordt 
omgeleid via de A16, A20, A12 richting 
Utrecht en de A27.

Meer informatie van Rijkswaterstaat vindt u 
op vananaarbeter.nl of neem contact op met 
de gratis landelijke informatielijn van Rijkswa-
terstaat via tel. 0800 8002.
Meer informatie over de aanpassing van de 
dienstregeling van busmaatschappij Qbuzz 
staat op qbuzz.nl.

Nieuws

Hulp gezocht voor onderwijs en 
kinderopvang 
Het onderwijs en de kinderopvang ondervin-
den gevolgen van de coronacrisis. De wacht-
tijd op testuitslagen zorgt voor een perso-
neelstekort, waardoor groepen soms naar 
huis moeten. Met alle gevolgen voor ouders 
en werkgevers. 

Helpt u mee?
Daarom vragen wij u: Heeft u een opleiding 
passend bij onderwijs of kinderopvang, bent 

u daarvoor in opleiding of wilt u graag als 
vrijwilliger uw steentje bijdragen? Meldt u 
dan aan bij Laure ter Stege van de gemeente 
Alblasserdam via e-mailadres: L.ter.Stege@
alblasserdam.nl. 

U bent zeer welkom om samen met het hard-
werkende personeel te zorgen dat de lessen 
en opvang doorgaan. 
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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, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het plaatsen van een nok-
verhoging en een dakkapel 
aan de achterzijde van de 
woning   

Locatie:   Lindelaan 29   
Datum besluit:  21-09-2020   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het plaatsen van een nok-
verhoging   

Locatie:   Waalsmondelaan 24    
Datum besluit:  23-09-2020   

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). 
       
Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
besloten hebben de volgende aanvraag om 
omgevingsvergunning te verlengen met een 
beslistermijn van 6 weken: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het aanpassen van de ko-

zijnen aan de entreepuien   
Locatie:    Kalmoes 2 t/m 18, Ganze-

rik 64 t/m 80, Wolfspoot 
2 t/m 36   

Datum besluit:  22-09-2020   
    
Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
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:  Kap   
Voor:   het kappen van een boom   
Locatie:   Oost Kinderdijk 45    
Datum ontvangst:  20-09-2020   

Activiteit:  Kap   
Voor:   het kappen van een boom   
Locatie:   Vijverhof 27   
Datum ontvangst:  21-09-2020   

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. 

Ingetrokken aanvraag 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvraag voor een omgevings-
vergunning hebben ingetrokken: 

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren  

Voor:    het plaatsen van een con-
tainer   

Locatie:   Weegbree 8   
Datum ontvangst:  17-09-2020   

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
maken bekend dat zij de volgende aanvraag 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen:

Activiteit:  Bouw
Voor:    het plaatsen van een 

weegbrug  
Locatie:   Rapenburg 1   
Datum ontvangst:  18-09-2020  

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan 
op dit moment geen bezwaar of beroep 
worden ingediend. Dat kan pas nadat Gede-
puteerde Staten van Zuid-Holland over deze 
aanvraag hebben beslist. Die beslissing wordt 
eveneens bekend gemaakt.
   
Vergunningen en Meldingen, 
7 oktober  2020 

Dorp met karakter


