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NieuwsBlik op de raad

Geloofsuitingen
Het bericht van het 
Moskeebestuur om 
een gebedsoproep 
ten gehore te brengen 
is niet onopgemerkt 
voorbijgegaan. Op 6 
april was een com-
missievergadering 
waar men zijn of 
haar gevoelens kon 
uiten aangaande deze 
wens. Een wens die valt onder de werking van 
de grondwet en wet Openbare Manifestaties. 
Wij vinden dat gezocht moet worden naar 
methoden voor gebedsoproep anders dan op 
de traditionele wijze. Wij roepen daarom het 
moskeebestuur op actief in gesprek te gaan 
met de inwoners die vragen en zorgen hebben 
en samen op zoek te gaan naar een vorm en 
invulling van deze wens die bij deze zorgen, 
vragen en de Nederlandse normen en cultuur 
past. De VVD laat iedereen vrij in hetgeen hij of 
zij wil geloven of belijden en hoopt dat hiermee 
rekening wordt gehouden met de samenleving.

Gebedsoproep
Onlangs heeft het 
moskeebestuur menig-
een verrast met haar 
voornemen wekelijks 
een gebedsoproep te 
laten klinken. Dit levert 
veel maatschappelijke 
onrust op in de omge-
ving. Het besluit lijkt 
al genomen voordat 
omwonenden hierbij 
betrokken zijn, van 
het goede gesprek was helaas geen sprake. De 
SGP betreurt deze handelswijze en steunt dan 
ook de unanieme oproep van de gemeenteraad 
aan het moskeebestuur om deze plannen in de 
ijskast te zetten. Deze openbare geloofsbelijde-
nis is ook zeer kwetsend voor christenen in ons 
dorp. Een vergelijk met kerkklokken is onterecht: 
deze vormen al eeuwen een vaste gewoonte in 
onze cultuur en spreken ook geen geloofsbelijde-
nis uit. Wij hopen dat het moskeebestuur alsnog 
haar voornemen heroverweegt en eerst werkt 
aan maatschappelijk draagvlak.

GR Drechtsteden 
Als Alblasserdam 
hebben we diverse 
samenwerkingsver-
banden, gemeen-
schappelijke rege-
ling heet zoiets. De 
Drechtsteden met 
de Drechtraad is er 
zo ééntje. Maar deze 
gaat op de schop. Per 
1-1-2022 bestaat de 
Drechtraad niet meer. 
Het dagelijks bestuur bestaande uit de diverse 
wethouders van de diverse gemeenten zijn 
dan aan zet. Natuurlijk zal de gemeenteraad 
Alblasserdam dit moeten controleren en kan zij 
met voorstelen komen. Een grote verandering 
wordt ook de service organisatie Drechtsteden. 
De gemeente Dordrecht gaat deze ondersteu-
ning als onderzoeksbureau, ingenieursbureau, 
PZ, automatisering etc. verzorgen. Al met al 
veel veranderingen die het effi  ciënt besturen 
van de dorpen en de steden en het belang van 
de regio moet gaan borgen. Wij houden het 
voor u in de gaten!

Verkiezingen
Inmiddels is het 
nieuwe parlement in 
Den Haag geïnstal-
leerd. Het is fi jn dat 
de Tweede Kamerver-
kiezingen coronaproof 
konden plaatsvinden. 
Stemmen per post en 
verspreid over drie 
dagen op het stembu-
reau leverde een goede 
opkomst op in Alblasserdam. Het CDA geeft 
hier graag complimenten voor aan de organi-
satie en alle vrijwilligers. Over verbeterpunten 
gaan we nader in gesprek. Plaatselijk bereiden 
we ons nu voor op de volgende verkiezingen in 
2022, voor de gemeenteraad. We kunnen niet 
vaak genoeg benoemen dat actief meedoen 
in de plaatselijke politiek intensief maar ook 
buitengewoon mooi werk is. Spreek ons er 
gerust op aan, als je interesse hebt en mee wilt 
doen. Het feest van de democratie moeten we 
blijven vieren!

Ventilatie op scholen
De ventilatie op de 
scholen kan beter, 
blijkt uit een onder-
zoek. Gelukkig voldoen 
bijna alle scholen aan 
de minimum eis. Voor 
2 scholen is dit niet 
zo maar dit moet nog 
opgelost worden door 
Woonkracht10. Het 
gaat om 't Nokkenwiel 
Maasplein en Het Palet. 
Betekent dit, dat er niets moet gebeuren in de 
toekomst? Zeker wel! Diverse gebouwen staan 
op de nominatie voor nieuwbouw/renovatie. 
Het is dus niet handig om daar nu in te investe-
ren. Scholen kunnen nu wel subsidie aanvra-
gen, maar dan wordt maar 30% van de kosten 
vergoed als rijksbijdrage.
De kinderen ondervinden nu geen klachten die 
leiden tot leerachterstanden, aldus de wet-
houder. Uiteraard is het wel goed om extra te 
luchten, zeker in deze tijd van corona. Dit extra 
ventileren is belangrijk in elk gebouw.

De kiezer heeft 
gesproken
D66Alblasserdam is 
blij met de uitkomst 
van de landelijke 
verkiezingen. In ons 
dorp kregen we meer 
stemmen dan bij de 
landelijke verkiezingen 
van 2017. We willen de 
kiezer hiervoor bedan-
ken. We zien dit lokaal 
als een steun in de 
rug. Het D66-geluid van individuele vrijheid en 
verdraagzaamheid zullen we blijvend laten ho-
ren. Samenleven en ‘samen doen’ doe je vooral 
door in gesprek te zijn met elkaar. Hierbij mag 
je best van mening verschillen, maar het helpt 
niet om enkel te roepen vanuit de eigen veste. 
Voor komend jaar zet D66 zijn realistisch-kri-
tische houding voort. Voortdurend in gesprek 
met college, raad en samenleving. Op naar de 
lokale verkiezingen van 2022!

CDA – 
Margreet de Deugd 

PvdA – 
Wim van Krimpen

SGP – Corné van 
Werkhoven

ChristenUnie – 
Jako Sterrenburg

D66 – Ramon Pardo 
Kruidenier

VVD – Stavros Barzas
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Tijdelijke overbrugging aanvragen kan weer
Bent u actief als zelfstandige in de Drechtsteden en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensonder-
steuning nodig? Voor u is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Vanaf 1 april 2021 
kunnen aanvragen voor Tozo-4 worden aangevraagd. Aanvragen Tozo-4 kunnen tot 1 juli 2021 worden ingediend. 
Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van Tozo-4 op www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws.

Onderzoek naar 
meedoen in 
Alblasserdam
Hoe staan we er voor op sociaal gebied? Hoe 
actief zijn onze inwoners in het verenigings-
leven? Weten zij welke steun mantelzorgers 
kunnen krijgen? En hoe ervaren zij de corona-
tijd? Om van deze en andere zaken een beeld 
te krijgen doen we in april een grootschalig 
onderzoek. 

Doet u mee?
Het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) 
voert dit onderzoek voor ons uit. Bent u een 
van de willekeurig geselecteerde inwoners? 
Dan ontvangt u per post een uitnodiging om 
de vragenlijst 'Meedoen in Alblasserdam' in te 
vullen. We hopen van harte op  uw deelname! 
Dit onderzoek levert belangrijke informatie op 
waarmee we beleid en concrete plannen op 
sociaal gebied kunnen maken. 

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.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Activiteit:  Bouw
Voor:   het verbouwen van een  

bestaand pand   
Locatie:  Dam 81   
Datum besluit:  25-03-2021   
 
Activiteit:   Bouw, Werk of werkzaamhe-

den uitvoeren 
Voor:   het hergebruiken van de  

kraanbaan   
Locatie:  Rapenburg 1    
Datum besluit:  23-03-2021   
   
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben 
verklaard: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het realiseren van een houten 

overkapping   
Locatie:  Blokweerweg 11    
Datum besluit:  22-03-2021   
 
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 be-
zwaar 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 plaatsen van een overkap-

ping en schutting   
Locatie:  Oost Kinderdijk 217    
Datum besluit:  23-03-2021   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het realiseren van een tuin over-

kapping   
Locatie:  Aak 7   
Datum besluit:  26-03-2021   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd met 

regels RO   
Voor:   het legaliseren van een opslag-

terrein   
Locatie:   Vinkenpolderweg ong.,  

perceel D522 en D523    
Datum besluit:  26-03-2021   
    
Ingediende aanvragen om een omgevingsver-
gunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het realiseren van een opbouw 

op bestaande woning   
Locatie:  Merelstraat 24    
Datum ontvangst: 23-03-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde van de woning   
Locatie:  Vondellaan 117   
Datum ontvangst: 24-03-2021   

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 ontvangst: 16-03-2021   
 
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,  7 april 2021
       

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning (Z-21-388175)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maakt bekend dat het 
op 13 maart 2021 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een aanvraag voor 
een omgevingsvergunning heeft ontvangen van Schenk-Papendrecht B.V. Het betreft een aanvraag 
voor de activiteit "Bouwen" die milieuneutraal is.

Locatie:  Nieuwland Parc 399 te Alblasserdam 
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Bijles via Stichting Leergeld
Alle scholieren moeten bijles kunnen krijgen, ook 
scholieren van wie de ouders dit niet kunnen 
betalen. Daarom hebben de Gemeente Alblas-
serdam, Ycontrol en Stichting Leergeld de handen 
ineen geslagen. Leerlingen van de middelbare 
school en het MBO kunnen vanuit Stichting 
Leergeld gebruik maken van Uitgestelde Bijles. 
Een voorwaarde is dat het gezin voor steun van 
de Stichting Leergeld in aanmerking komt.

Exacte vakken en Engels
Ycontrol biedt de bijlessen aan. Daarbij gaat 
vooral om de exacte vakken zoals wiskunde, 
natuurkunde en scheikunde. Bijles Engels is 
ook mogelijk. Scholieren kunnen zich ook laten 
bijspijkeren in het maken van een goed verslag. 
Leren werken met Word, Excell en PowerPoint 
hoort daar bij. Allemaal vaardigheden die tijdens 
een opleiding én in het werkende leven goed van 
pas komen.

Aanmelden
Komt u in aanmerking voor Stichting Leergeld? 
En wilt u uw zoon of dochter gebruik laten 
maken van bijles? Dan kunt u een 5-strippenkaart 

bestellen bij Ycontrol. U ontvangt dan een factuur 
die u bij Stichting Leergeld kunt indienen. Meer 
informatie of aanmelden? Neem contact op met  
Ycontrol via telefoonnummer 078-303 9830. Wilt 
u weten of u in aanmerking komt voor steun van 
de Stichting Leergeld? Kijk op dan op  
www.leergelddrechtsteden.nl.
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Felicitaties voor Louterbloemen
Na anderhalf jaar is de verbouwing en 
vernieuwing van dierenzorgcentrum Louter-
bloemen in Dordrecht klaar. Dat is ook voor 
Alblasserdam goed nieuws. Sinds februari 
2017 werken wij met Louterbloemen samen 
voor de opvang van zwerfdieren. In 2020 ving 
Louterbloemen ruim 300 dieren op die in 
Alblasserdam werden gevonden.

Verbouwing in fases
Na een intensieve periode van bouwen en 
verbouwen voldoet het 52 jaar oude onderko-
men weer aan de moderne wet- en regelge-
ving en is het klaar voor de toekomst. Er is 
gebouwd op de locatie waar ook het oude 
gebouw staat. Het hoofdgebouw en het oude 
quarantainegebouw zijn gerenoveerd. Al die 
tijd bleef het dierenzorgcentrum open en ging 
het door met opvangen van dieren die werden 
gevonden of afgestaan. Dat kon omdat de 
verbouwing in fases verliep. 

'Knappe prestatie'
Wethouder Peter Verheij feliciteert Louter-
bloemen met het nieuwe onderkomen. ,,De 
afgelopen anderhalf jaar heeft Louterbloemen 
een knappe prestatie geleverd. Dankzij de ge-
faseerde bouw bleef de opvang van zwerfdie-

ren voor Alblasserdam gewaarborgd. Daar-
voor moesten medewerkers en vrijwilligers 
zich aanpassen en soms heel creatief zijn. Dat 
het is gelukt om te verbouwen terwijl het werk 
doorging verdient een groot compliment. ''

Opening
Opvang en verzorging van gevonden en 
gewonde dieren is een wettelijke taak van 
de gemeente. Louterbloemen verzorgt deze 
taak voor Alblasserdam, Zwijndrecht, Dor-
drecht, Papendrecht, Sliedrecht en Hendrik 
Ido Ambacht. In verband met corona is een 
feestelijke opening van het vernieuwde die-
renzorgcentrum op dit moment niet mogelijk. 
Die volgt zodra dat weer kan.

Foto: De speelweide van het vernieuwde 
Louterbloemen

Raads- en commissievergaderingen

Commissies vergaderen
De commissie Grondgebied vergadert (digi-
taal) op dinsdag 13 april vanaf 19.30 uur. De 
commissie Bestuur en Samenleving vergadert 
(digitaal) op donderdag 15 april vanaf 19.30 
uur. De vergaderingen kunt u live volgen 
via alblasserdam.notubiz.nl/live of via de 
website van de gemeente Alblasserdam. Hier 

vindt u ook de agenda's en de stukken. Wilt 
u inspreken bij de commissie? Meld dit zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor dinsdag 
13 respectievelijk donderdag 15 april 16.00 
uur, bij griffier@alblasserdam.nl, dan ontvangt 
u nadere informatie over het gebruik van 
Microsoft Teams.


