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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.

Nieuws

Nieuws

Van colablikje tot fi etsvelg. Van plastic fl esje 
tot vlag. Van drinkpak tot wc-papier. Ingeza-
meld plastic, blik en drinkverpakkingen krijgen 
een tweede leven. Steeds meer producenten 
gaan over op verpakkingen van gerecycled 
plastic. En dat is maar goed ook, want zo blijft 
deze waardevolle grondstof behouden. 

Granulaat
Nadat het plastic is ingezameld en gesorteerd, 
wordt het verstuurd naar gespecialiseerde 
verwerkers die er eerst granulaat van maken. 
Een soort plastic korrels. 

Nieuwe producten
Deze ‘granulaten’ gaan vervolgens weer naar 

de volgende verwerker om er nieuwe produc-
ten van te maken. En dat zijn niet alleen meer 
de vuilniszakken en bermpaaltjes. Er zijn meer 
producten en verpakkingen die voor 100% 
uit gerecycled plastic bestaan, bijvoorbeeld 
de fl acons van Seepje of Marcels Green Soap. 
Maar het kan ook zomaar zijn dat uw boter-
kuipje of plastic fl esje uiteindelijk terugkomt 
in de kratten van Kornuit of een deurmat van 
Ikea.

Download de HVC-app en gebruik de afval-
wijzer om op te zoeken wat er allemaal in de 
plasticbak thuishoort.

Wilt u op de hoogte zijn en blijven van actuele 
zaken die spelen in uw buurt? Denk aan 
evenementen, kap- of bouwvergunningen, 
verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde 
regelgeving? Deze informatie is sinds 1 juli 
digitaal en ‘op maat’ beschikbaar op https://
overuwbuurt.overheid.nl/. Om de berichten 
te ontvangen kiest u uit de e-mailservice en/of 
de app voor mobiele apparaten.

E-mailservice
Bij het inschrijven voor deze service stelt u zelf 
in welke berichten u wilt ontvangen en van 
welke organisatie(s). Het gaat om publicaties 
van gemeenten, waterschappen en provincies 
van de afgelopen twee maanden. U ontvangt 
gemiddeld één keer per week een e-mail. U 
leest op ‘Berichten over uw buurt’ ook ant-

woorden op vragen als: Wat moet ik doen als 
ik stukken wil inzien? En, hoe kan ik bezwaar 
indienen? 

Over uw buurt app
‘Berichten over uw buurt’ vindt u ook in de 
‘Over uw buurt’ app. U downloadt de app in 
de Apple Store of in Google Play. De 
gegevens worden één keer per dag opgehaald 
en verwerkt. Hierdoor kan het zijn dat een 
besluit een dag later beschikbaar is in de app.

Meer informatie
‘Berichten over uw buurt’ is een dienst van 
UBR|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum 
voor Offi  ciële Overheidspublicaties. Kijk voor 
meer informatie op: www.koopoverheid.nl of 
www.mijnoverheid.nl.

Plastic afval krijgt tweede leven

Ontvang berichten over uw buurt 
digitaal 

Nieuws

Het skateparkje aan de Rijnstraat is vanaf 1 
september tijdelijk buiten gebruik. Het parkje 
en het pad naar het bruggetje richting de 
Blokweersingel krijgen vanaf die datum nieuw 
asfalt. Op dinsdag 31 augustus gaan de skate-
toestellen daarom tijdelijk naar de opslag. 

Nieuwe toestellen
Als het weer meewerkt kunnen de skatetoe-

stellen op vrijdag 10 september weer op hun 
plek worden gezet. Het parkje krijgt er dan bo-
vendien twee nieuwe toestellen bij. Een week 
later heropent wethouder Kraijo het vernieuw-
de parkje. Jongeren die hebben meegedacht 
over de vernieuwing geven aansluitend een 
demonstratie. 

Opknapbeurt voor skateparkje aan de 
Rijnstraat

wat wordt er van jouw  
plastic gemaakt? 

hvcgroep.nl/plastic
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Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgen-
de omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:     het realiseren van een 
dakopbouw op de woning

Locatie:    Reigerstraat 20   
Datum besluit:  10-08-2021   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het realiseren van een op-
bouw op bestaande garage   

Locatie:   Ganzerik 55   
Datum besluit:  13-08-2021   
 
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 dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het bezwaar zich richt en de gronden van 
het bezwaar. Het bezwaar moet worden gericht 
aan het college van burgemeester en wet-
houders 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 Rot-
terdam, 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 

schuur, overkapping en 
vlonder in de achtertuin 
behorende bij de woning  

Locatie:   IJsvogel 13   
Datum besluit:  13-08-2021   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of doen vellen 

van een houtopstand   
Locatie:   Kortland 5 a   
Datum besluit:  11-08-2021   

Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgen-
de aanvragen voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het ophogen van de be-

schoeiing   
Locatie:   Vinkenpolderweg 27 a   
Datum ontvangst:  10-08-2021   

 Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren  van een 

nokverhoging op de woning   
Locatie:   Zeevaartstraat 27   
Datum ontvangst:  10-08-2021

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het schilderen van de  

buitengevel   
Locatie:   Wattstraat 2   
Datum ontvangst:  13-08-2021   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het plaatsen van afval- 

container in parkeervak   
Locatie:   Oost Kinderdijk 21   
Datum ontvangst:  08-08-2021   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het inrichten van een bouw-

plaats en het plaatsen van 
steigerwerk i.v.m. planmatig 
onderhoud   

Locatie:    Kalmoes 2 t/m 36, 
Wolfspoot 2 t/m 18 en 
Ganzerik 64 t/m 80  
Alblasserdam   

Datum ontvangst:  10-08-2021   
  
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. 
     

Ingetrokken aanvragen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgen-
de aanvragen voor een omgevingsvergunning 
hebben ingetrokken: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uit-
weg, Reclame  

Voor:    het realiseren van een 
bedrijfshal met bijbehorend 
kantoor   

Locatie:    Nabij Industrieweg / 
Rapenburg Alblasserdam 
Dudok Distripark   

Datum ontvangst:  26-07-2021   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO  
Voor:    het plaatsen van een  bouw-

container op een parkeer-
vak   

Locatie:   Oost Kinderdijk 21   
Datum ontvangst:  05-08-2021   

Vergunningen en Meldingen, 
woensdag 25 augustus 2021 

Nieuws

Ons team Toezicht en Handhaving voert 
met succes actie tegen het parkeren op de 
openbare weg van (recreatie)voertuigen zoals 
aanhangwagens, campers, vouwwagens, cara-
vans en boottrailers. Nadat zes eigenaren een 
waarschuwing kregen, hebben vijf van hen 
hun voertuig weggehaald. Het laatste voertuig 
is woensdag 18 augustus door ons verwijderd.

Eigenaar betaalt de kosten
Het team Toezicht en Handhaving heeft de 
verkeerd geparkeerde recreatievoertuigen 
aan het begin van de maand voorzien van een 
label. Hierop staat dat het voertuig in strijd 
met de APV is geparkeerd. De eigenaar heeft 
veertien dagen de tijd heeft om het te verwij-
deren. Gebeurt dit niet, dan haalt de gemeen-
te het voertuig weg en betaalt de eigenaar de 
kosten.

Actie binnenkort herhaald
Het verkeerd parkeren van voertuigen is een 
van de dingen waaraan toezichthouders in 
Alblasserdam extra tijd en aandacht besteden. 
Zij constateerden zelf meerdere keren dat 
het fout ging met recreatievoertuigen en de 
gemeente ontving bovendien klachten, mel-
dingen en verzoeken tot handhaving. Daarop 
is de actie van het labelen van voertuigen ge-
start. Gedurende de resterende maanden van 
dit jaar gaan de toezichthouders binnenkort 
opnieuw de straat op om verkeerd geparkeer-
de (recreatie)voertuigen van een label met 
een waarschuwing te voorzien.

Verkeerd geparkeerde voertuigen aan-
gepakt

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Stap voor stap de 1,5 meter loslaten 
 

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Daarom kunnen we stap voor stap de  
1,5 meter afstand loslaten. Eerst in het mbo, hbo en wo. Daarna, afhankelijk van het 

 aantal ziekenhuisopnames en de stijging van het aantal gevaccineerden, overal.

13 augustus 2021

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Verlenging huidige maatregelen  
t/m 19 september, waaronder:

Per 20 september:

1,5 meter afstand vervalt. 

Maximaal aantal bezoekers per  
ruimte vervalt.* 

Thuiswerkadvies vervalt. 

Mondkapjesplicht vervalt. 

Reguliere openingstijden horeca.  
Nachtclubs en discotheken gesloten. 

Evenementen toegestaan. 

Verplichte vaste zitplaats vervalt. 

Coronatoegangsbewijzen voor  
horeca, evenementen en 
voorstellingen kunst en cultuur vanaf 
75 personen per locatie verplicht, 
zowel binnen als buiten en zowel met 
als zonder vaste zitplaats. 

1,5 meter afstand niet verplicht. 

Mondkapje verplicht, behalve als je zit. 

Maximaal 75 studenten per ruimte.

* In het mbo, hbo en wo tot en met 31 oktober 
maximaal 75 studenten per ruimte.

Per 30 augustus fysiek onderwijs  
in het mbo, hbo en wo toegestaan:

Per 1 november:

Basisregels die ook na 20 september en  
1 november blijven gelden:

Einde alle overgebleven maatregelen. 

Einde coronatoegangsbewijzen. 

Nachtclubs en discotheken open.

Was vaak je handen. 

Hoest en nies in je elleboog. 

Klachten? Blijf thuis en laat je direct  
testen. 

Zorg voor voldoende frisse lucht.

Horeca open tot 0.00 uur. Vaste  
zitplaats verplicht. 

Evenementen beperkt toegestaan. 

Draag een mondkapje waar dat  
verplicht is. 

Werk thuis, tenzij het niet anders kan. 

Reis op rustige momenten.

 .

 .

Of de stappen op deze datums gezet kunnen worden, hangt af van het aantal 
ziekenhuisopnames en hoeveel mensen volledig zijn gevaccineerd.

ROMMEL IN 
DE OPENBARE 
RUIMTE?
Meld het met Fixi!

fi xi.nl

HOUD 

JE BUURT 

NETJES.

GEBRUIK FIXI 

GRATIS.

www.fi xi.nl




