
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 29 april 2021

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!

Informatiepunt/CJG
De Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) regelt de ondersteuning van inwo-
ners van 18 jaar en ouder met een psychi-
atrische aandoening, chronische ziekte, 
lichamelijke, verstandelijke of psychoso-
ciale beperking. Bij het informatiepunt 

kunt u terecht met vragen over de Wmo, 
gezondheid, wonen, vervoer, schulden, 
formulieren, inkomen en kinderopvang. 
Door covid 19 kunt u alleen op afspraak 
terecht. Tel.: 088 - 1237007, email: 
achterwacht.alblasserdam@desocialebasis.nl.
Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031
Contact voor ondernemers
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. Via de website kunt u ook 
veel producten en diensten online aanvra-
gen en betalen.

Sociaal Raadslieden
De Sociaal Raadslieden maken deel uit van 

de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA). 
Kijk op www.stichtingwelzijnalblasserdam. nl 
waarmee de SWA u kan helpen.
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.

NieuwsBlik op de raad

Transferium
In de gemeenteraad is 
een voorstel bespro-
ken voor de bouw van 
een transferium. Een 
langgekoesterde wens 
die nauw verbonden 
is aan de verdere 
ontwikkeling van het 
molengebied. Door 
de coronapandemie 
lijkt het dit jaar wat 
rustiger, maar schijn bedriegt. De bezoekers-
aantallen zullen fors toenemen. Verkeersdoor-
stroming, parkeerproblemen en leefbaarheid 
van het dijklint en de Kinderdijk staan onder 
druk. Regeren is vooruitzien en verantwoorde-
lijkheid pakken. Het CDA is in deze een groot 
voorstander van het snel ontwikkelen van een 
transferium; een parkeerhub, waarvandaan 
bezoekers met een busverbinding naar de 
Kinderdijk gebracht worden. Op deze wijze zijn 
we in staat bezoekersaantallen elke dag van de 
week beter te reguleren en de leefbaarheid van 
het dijklint te vergroten. 

Transferium
Al vele jaren praten we 
over een transferium. 
Het doel is om zowel 
de kern Kinderdijk als 
de dijk hiermee te ont-
lasten. Tot vorig jaar 
was het plan om dit te 
ontwikkelen op Haven 
Zuid in combinatie 
met woningbouw. Vo-
rig jaar ontstond door 
de herontwikkeling van het Nedstaalterrein 
een mogelijk alternatieve locatie. Belangrijkste 
voordelen zijn het eerder afvangen van de 
molenbezoekers die per auto komen en meer 
mogelijkheid voor woningbouw op Haven Zuid. 
Deze maand heeft de raad unaniem ingestemd 
met verder onderzoek naar een transferium op 
het Nedstaalterrein.
Onze fractie is voor een transferium, maar 
belangrijke kaders daarbij zijn wel dat een 
transferium niet bijdraagt aan verdere zon-
dagsontheiliging en de fi nanciële haalbaarheid 
van de plannen.

Transferium
Onze fractie heeft 
ingestemd met het 
voorstel om de plan-
nen voor een transfe-
rium in de buurt van 
het Nedstaalterrein 
verder uit te werken. 
Het is hierbij verstan-
dig om de oorspron-
kelijk locatie op Haven 
Zuid, als plan B, achter 
de hand te houden. Dit transferium zal zorgen 
voor minder verkeer over de dijk naar de mo-
lens van Kinderdijk én deze locatie zorgt ervoor 
dat er op Haven Zuid meer woningen gebouwd 
kunnen worden. Het is duidelijk geworden dat 
het college wel beter moet communiceren met 
de huidige omwonenden van de Nedstaal-
locatie. Ook zal er gekeken moeten worden 
naar een manier om ook onze ondernemers in 
het centrum mee te laten profi teren. Bijvoor-
beeld door een opslag op het parkeerkaartje, 
in de vorm van een tegoed, dat in het centrum 
besteed kan worden.

Transferium
Al langer zoeken we 
naar mogelijkheden 
om het toeristenver-
keer naar de molens 
van onze dijk weg te 
houden. Een transfe-
rium waarbij toeristen 
hun auto achterlaten 
om over water of 
per (elektrische) bus 
naar de molens te 
gaan moet daarbij helpen. De mogelijkheid om 
zo’n transferium niet op Haven Zuid maar bij 
het Nedstaalterrein te ontwikkelen heeft veel 
voordelen. Bijvoorbeeld in combinatie met P&R 
en openbaar vervoer als alternatief voor het 
woon-werkverkeer naar Rotterdam. Goed voor 
de bewoners aan de dijk, goed voor Alblas-
serdam en meer duidelijkheid voor de huidige 
bewoners van de Ruigenhil. De VVD ziet kansen 
en roept het college op vaart te maken met 
de plannen. Ook in de communicatie naar de 
huidige bewoners bij deze locatie. 

Transferium
Wij zijn als CU 
verheugd dat een 
toekomstig transfe-
rium voor bezoekers 
aan de molens niet in 
het centrum hoeft te 
komen maar mogelijk 
een plaats buiten het 
centrum kan krijgen. 
Hierbij worden extra 
verkeersbewegingen voorkomen, is er meer 
plaats voor woningen op Haven Zuid en zal dit 
ook een betere uitstraling kunnen krijgen. Wel 
dient hierbij zorgvuldig omgegaan te worden 
met de plaats van dit transferium en eventu-
ele aankoop van gronden aan de Ruigenhil. 
Communicatie over mogelijke plannen moet 
plaatsvinden met direct betrokkenen!

Twee vliegen in één 
klap 
Al geruime tijd is de 
wens een transferium 
te realiseren omdat 
Alblasserdam zowel 
als de regio hier groot 
belang bij hebben. 
Het voorstel is nu 
een transferium nabij 
Nedstaal te realiseren 
want dat biedt vele 
parkeerplaatsen voor automobilisten die 
Kinderdijk willen bezoeken en vandaar bijv. 
per bus doorreizen zodat de dijkwegen minder 
druk worden en er een betere leefkwaliteit 
ontstaat. Echter nog belangrijker is het benut-
ten van de vrijkomende ruimte op het zuidelijk 
havengebied. Daar ontstaan kansen om meer 
woningen voor diverse doelgroepen te reali-
seren. Voor de PvdA een mooie kans omdat 
dertig procent in de sociale sector gebouwd 
kan worden. Voor de PvdA is het vanzelfspre-
kend bewoners Ruigenhil vanaf het begin te 
betrekken bij de locatiekeuze transferium.

VVD –  Herman Verweij

D66 – Remco de Boer

GP – Harrold van Vliet

CU – Bart-Jan Poirot

PvdA – Orhan Yilmaz

CDA –  Erno Hartsuiker

Afvalinzameling 
tijdens de feest-
dagen
Rond feestdagen wijzigt de afvalinzameling 
van HVC. Mogelijk worden de bakken rond de 
feestdagen op een eerder of later moment 
geleegd. Wil je weten op welke dag jouw bak 
geleegd wordt? Download de HVC afval-app of 
kijk in de online afvalkalender op hvcgroep.nl/
afvalkalender en vul je postcode en huisnum-
mer in. In de app kan je er ook voor kiezen 
om een melding te ontvangen wanneer HVC 
langskomt en kan je opzoeken welk afval in 
welke bak hoort.

Afvalbrengstations gesloten op feestdagen
De afvalbrengstations zijn op feestdagen 
gesloten. De dagen voor en na feestdagen 
zijn vaak drukker. Mocht een bezoek toch 
noodzakelijk zijn, houd dan rekening met 
langere wachttijden. Kijk voor het adres en 
de openingstijden van het dichtstbijzijnde 
afvalbrengstation in de HVC afval-app of op 
hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

Geopend met Bevrijdingsdag
Op Bevrijdingsdag (5 mei) komt HVC gewoon 
langs om de bakken te legen, is de klantenser-
vice van HVC op de normale tijden bereikbaar 
en is het afvalbrengstation open. We verwach-
ten extra drukte op het afvalbrengstation 
met Bevrijdingsdag, houd rekening met een 
langere wachttijd of kom op een andere dag 
langs.

check de 
afvalkalender.
Rond de feestdagen komen we 
mogelijk op een andere dag 
langs om jouw bak te legen. 

Check de afvalkalender vroegtijdig 
in de HVC afval-app of website!
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Dodenherdenking en herdenking bombardement 11 mei
Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van 
oorlogsgeweld en op 11 mei staan we stil bij 
de slachtoffers van het bombardement op 
Alblasserdam van 11 mei 1940. Vanwege het 
coronavirus verloopt de herdenking op 4 mei 
ook dit jaar anders dan anders.

Alternatieve herdenking
Normaal kunnen Alblasserdammers op 4 mei 
rond 19:00 uur de Vesper (herdenkingsbij-
eenkomst) bijwonen en daarna de openbare 
plechtigheid bij het oorlogsmonument aan de 
Polderstraat met het stiltemoment om 20:00 
uur. Om toch op een passende manier aan-
dacht te geven aan hen die vielen, heeft het 4 
mei comité Dodenherdenking Alblasserdam 
een alternatieve manier van herdenken geor-
ganiseerd. Om 19:00 uur wordt de jaarlijkse 
Vesper online uitgezonden. U kunt de Vesper 
vanuit uw huiskamer bekijken via het YouTube 
kanaal van de gemeente Alblasserdam. De link 

naar dit kanaal vindt u op www.alblasserdam.
nl of via de QR-code die bij dit artikel staat.

Besloten plechtigheid
Na afl oop van de Vesper kunt u via het You-
Tube kanaal van de gemeente Alblasserdam 
de besloten plechtigheid bij het oorlogsmonu-
ment aan de Polderstraat volgen. Zo kunt u de 
lokale herdenking vanuit uw huis beleven. Wij 
vragen u om niet zelf naar het oorlogsmonu-
ment aan de Polderstraat te komen. 

Bombardement 11 mei 1940
Ook staan we dit jaar opnieuw stil bij het 
bombardement op Alblasserdam. Op de drie 
momenten waarop op 11 mei 1940 de bom-
men vielen luiden de kerkklokken. Het 4 mei 
comité Dodenherdenking Alblasserdam en de 
gemeente Alblasserdam roepen u op om op 
11 mei de Nederlandse- en/of Alblasserdamse 
vlag halfstok te hangen. Zo herdenken we allen 

die zijn omgekomen tijdens het bombarde-
ment op 11 mei 1940.

Nieuws

Wel of niet inenten tegen corona? 
Laat u informeren
Vaccineren is de belangrijkste stap om mensen te 
beschermen tegen het coronavirus. Het inenten 
is inmiddels begonnen. Het doel is om groot-
schalige negatieve gevolgen van het virus voor de 
samenleving zoveel mogelijk te beperken. Laten 
we daarom met elkaar de mouwen opstropen.

Zelf kiezen
Iedereen vanaf 18 jaar krijgt een uitnodiging voor 
een vaccinatie. U kunt zelf kiezen of u zich laat 
inenten. Praat hierover met familie, vrienden of 
begeleider(s). Om een weloverwogen keuze te 
maken is goede, wetenschappelijk onderbouwde 
informatie belangrijk. Bij twijfel kunt u daar op 
terugvallen. U kunt ook kijken op de website van 
de Nederlandse Patiëntenvereniging. Daar vindt 
u onder meer een brochure met de titel 'Wel of 
niet vaccineren? Voorzienigheid, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid': www.npvzorg.nl/themas/
corona/

Betrouwbare informatie
De website van de RIVM is een betrouwbare 
website waar u antwoorden vindt op veel vragen. 
Zij  zetten de belangrijkste vragen en antwoorden 
op een rij: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/
vaccins

U leest bijvoorbeeld het antwoord op vragen als:
•  Is vaccinatie wel nodig?  
•  Wat zijn de risico’s van vaccineren?
• Hoe zit het met bijwerkingen?

Gezond leven
Het coronavirus raakt ons allemaal. Door ons te 
houden aan de maatregelen en gezond te leven 
helpen we onze eigen gezondheid en die van ons 
allemaal. Meer informatie over o.a. de soorten 
vaccins en de volgorde van het vaccineren vindt u 
op: www.coronavaccinatie.nl.

Nieuws

Meer informatie over het coronavirus
Meer weten over het laatste nieuws en de 
aanpak in onze regio?
Kijk op de website van de Veiligheidsregio Zuid-
Holland Zuid: www.zhzveilig.nl

Meer weten over reisadvies of steunmaat-
regelen voor bedrijven?
Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19

Meer weten over de besmettingscijfers in 
Nederland en per gemeente?
Kijk op https://coronadashboard.rijksoverheid.nl

Wel of niet vaccineren? Raadpleeg onder-
staande websites
www.dienstgezondheidjeugd.nl/
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins
www.npvzorg.nl/themas/corona/
www.coronavaccinatie.nl 

Meer weten over hulp en ondersteuning?
Kijk op www.steunpuntcoronazorgen.nl

Heeft u een vraag aan de gemeente?
Kijk op www.alblasserdam.nl of bel 14 078

Andere vragen?
Bel gratis het landelijke publieksnummer van de 
rijksoverheid: 0800 1351 (van 08.00 tot 20.00 uur)

Vergunningen & Bekendmakingen

Kennisgeving verlengen beslistermijn 
(Z-21-388175)

Het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente Alblasserdam maakt bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht heeft besloten voor de aanvraag 
van Schenk-Papendrecht B.V. de beslistermijn te 
verlengen met maximaal 6 weken. De aanvraag 

heeft de omschrijving "milieuneutrale aanvraag 
omgevingsvergunning Schenk".

Locatie: Nieuwland Parc 399 te Alblasserdam
Nieuwe uiterste beslisdatum: 19 juni 2021

Dorp met karakter

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor: 

Omschrijving:    exploitatievergunning voor 
het uitbreiden van het terras

Locatie:   Dam 24 Alblasserdam
Datum besluit:   13 april 2021
Zaaknummer:  Z-21-386418

Omschrijving:    het toevoegen van een 
terras op de drank- en hore-
cavergunning

Locatie:   Dam 24 Alblasserdam
Datum besluit:   08 april 2021
Zaaknummer:   Z-21-388633

Omschrijving:    het houden van een collecte 
voor Stichting Handicap Ne-
derland van 27 september 
tot 2 oktober 2021

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:   07 april 2021
Zaaknummer:   Z-21-388918

Omschrijving:    het houden van een collecte 
voor het Leger des Heils van 
28 november t/m 4 decem-
ber 2021

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  20 april 2021
Zaaknummer:  Z-21-389884

Omschrijving:   het houden van een collecte 
voor het KWF van 5 t/m 11 
september 2021

Locatie:;   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  09 april 2021

Zaaknummer:   Z-21-389187

Omschrijving:    standplaats voor de verkoop 
van (cocktail)ijs en slush-
puppy van 1 mei t/m 31 au-
gustus 2021 Raadhuisplein

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:   12 april 2021
Zaaknummer:   Z-21-387442

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet eens 
is met dit besluit, binnen zes weken na dagte-
kening 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 onderte-
kend 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 aan-
leiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het plaatsen van een bijge-
bouw   

Locatie:   Vinkenpolderweg 27 D 
Datum besluit:   14-04-2021   

Activiteit:  Sloop   
Voor:    het slopen van opstallen en 

verwijderen van asbest   
Locatie:   West Kinderdijk 24    
Datum besluit:   14-04-2021   

Ingetrokken omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunning hebben ingetrokken: 

Activiteit:  Bouw
Voor:    het bouwen van een 

bedrijfsloods
Locatie:    Nieuwland Parc, 

perceel B 4333
Datum:   2-04-2021 
     
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben 
verklaard: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het vergroten van een woon-

huis   
Locatie:   Blokweerweg 9    
Datum besluit:   12-04-2021   

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het realiseren van onder-

houd aan de gevels   
Locatie:   De Boezem 31    
Datum besluit:   16-04-2021   

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO 

Voor:    Wijziging van het bestem-
mingsplan t.b.v. horeca op 
het camperpark Souburgh   

Locatie:   Poldersemolenweg 6    
Datum besluit:   16-04-2021   
    
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen bin-
nen 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 om-
schrijving 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 Recht-

bank 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 aanvragen om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken: 

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het realiseren van een 

schuurtje en een dakterras   
Locatie:   Touwbaan 37    
Datum besluit:   12-04-2021   
       
Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een 

dakopbouw   
Locatie:   Leeuwerikstraat 1    
Datum ontvangst:  12-04-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een nieuwe 

schoeiing   
Locatie:   West Kinderdijk 319    
Datum ontvangst:  16-04-2021   

Activiteit:   Handelen in strijd met regels 
RO, Inrit/Uitweg   

Voor:    het verzoek om wijziging 
gebruik van het bestem-
mingsplan en het realiseren 
van een uitrit   

Locatie:   Goudsbloemstraat 8    
Datum ontvangst:  16-04-2021   

Activiteit:  Inrit/Uitweg   
Voor:    het aanleggen van een op- en 

uitrit   
Locatie:   Patrijsstraat 2    
Datum ontvangst:  15-04-2021   

Activiteit:  Kap   
Voor:   het kappen van een boom   
Locatie:   Oost Kinderdijk 7    
Datum ontvangst:  16-04-2021   

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, 28 april  2021 

Vergunningen & Bekendmakingen


