
MeeDenkers zijn onafhankelijke cliëntonder-
steuners. Zij helpen u graag bij al uw (hulp)
vragen. De MeeDenkers zijn er voor iedereen, 
jong en oud, en voor vragen op alle levensge-
bieden. Een MeeDenker bekijkt samen met u 
welke mogelijkheden er voor u zijn. Voor uzelf 
of voor iemand in uw omgeving. 

Gratis en zonder doorverwijzing
Het is fi jn als er iemand is die u op weg kan 
helpen met informatie of advies. Iemand die 
helpt bij het invullen van een formulier of met 
u meegaat naar een gesprek met de gemeente. 
Iemand die de weg kent. En die altijd vanuit 
uw belang meekijkt. Dus komt u er niet uit? 
Stel gerust uw vraag aan de MeeDenker. 
U kunt contact opnemen via 088- 123 7007. 
Meer informatie leest u op:
 www.alblasserdam.nl/meedenkers.

Het Koploperproject Cliëntondersteuning 
De gemeente Alblasserdam mag zich koploper 
noemen op het gebied van cliëntondersteuning. 

Het koploperproject duurt twee jaar en is 
bedoeld om de onafhankelijke cliëntonder-
steuning in de gemeente te verbeteren. 
Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn 
& Sport (VWS) betaalt het project. Cliëntonder-
steuning is voor gemeenten en samenwerkings-
partners een manier om inwoners beter te helpen.  
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 @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.

Vaccineren is de belangrijkste stap om 
mensen te beschermen tegen het coronavirus. 
Het inenten is in volle gang. Het doel is om 
grootschalige negatieve gevolgen van het virus 
voor de samenleving zoveel mogelijk te beperken. 
Laten we daarom met elkaar de mouwen 
opstropen.

Zelf kiezen
Iedereen vanaf 12 jaar kan zich laten 
inenten. Vindt u de keuze lastig? Praat erover 
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

Nieuws

Nieuws

Nieuws

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

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

Meer informatie over het coronavirus

Provinciale weg lang weekend dicht

De MeeDenkers staan voor u klaar 

Voor het maken van de nieuwe aansluiting 
A15/N3/N214 is de N214 afgesloten van:
• vrijdag 6 augustus 21:00 uur tot 
 dinsdag 10 augustus 05:00 uur

De provinciale weg is dan in beide richtingen 
dicht tussen de rotonde N214-N481-Peilkade 
en de aansluiting A15. De Veerweg is afgeslo-
ten vanaf de carpoolplaats tot de N214. En de 
Parallelweg is afgesloten vanaf natuurgebied 
Alblasserbos tot aan de N214.

Omleidingsroutes:
• Vanaf N3/A15 richting Alblasserwaard: 
 via A15, Sliedrecht (Sportlaan), N482.
• Vanaf N481 richting N3/A15: via N214 
 richting Noordeloos, N482, Sliedrecht 
 (Sportlaan), A15.
Extra adviesroutes:
• N214 vanuit Noordeloos en N216 
 vanuit Groot Ammers: via N216 richting 
 Gorinchem en dan richting A15.

• A27 Vanuit Utrecht naar A15: via A27 
 en dan richting A15.
Om overlast op lokale wegen door Oud-Alblas 
en Wijngaarden te voorkomen, worden lokaal 
extra maatregelen getroffen, zoals het tijdelijk 
instellen van eenrichtingverkeer.

N214 in zuidelijke richting afgesloten
Aansluitend op de lange weekendafsluiting 
blijft de N214 in zuidelijke richting afgesloten 
van:
• dinsdag 10 augustus 05.00 uur tot 
 vrijdag 20 augustus 22.00 uur

De N214 is dan in één richting dicht 
vanaf de rotonde N214-N481-Peilkade tot de 
aansluiting A15 (richting de A15). Richting het 
noorden (vanaf de A15 naar de N481) blijft de 
N214 open.

Ga voor informatie over deze werkzaamheden 
naar de website N3werkzaamheden.nl.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld zorg, onderwijs of opvoeding? Heeft u hulp nodig 
maar weet u niet precies hoe u dit kunt regelen? De MeeDenkers staan voor u klaar.

Wel of niet inenten tegen corona? 
Laat u informeren
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Vergunningen & Bekendmakingen

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid maakt, ingevolge de Wet milieu-
beheer, hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel 10.52, 
het volgende bekend.

In de afgelopen periode is een kennisgeving 
van het daarbij aangegeven besluit ingediend 
op:

29 juli 2021 door Sando Puinrecycling ingevolge 
artikel 4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en 
sloopafval” voor het plaatsen van een mobiele 
puinbreker aan de West Kinderdijk 24 
te Alblasserdam.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode 
van 16 augustus 2021 tot en met 12 november 

2021, gedurende max. 3 werkdagen (in twee 
fases) van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen tele-
fonisch inlichtingen worden ingewonnen bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid telefoon-
nummer 078 - 7708585.

De directeur vestigt er de aandacht op dat 
deze kennisgeving uitsluitend een informatief 
karakter heeft. 

Dordrecht, 
burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam namens dezen, de directeur 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

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

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakkapel op 
het achterdakvlak van het pand   
Locatie: Haven 3   
Datum besluit: 22-07-2021   

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   
Voor: het plaatsen van een dakopbouw   
Locatie: Reigerstraat 24   
Datum besluit: 19-07-2021        

Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben 
verklaard: 

Activiteit: Bouw   
Voor: een tijdelijke bouwplaats   
Locatie: Kalmoes 2   
Datum besluit: 23-07-2021   

Inzage
De beschikking met bijbehorende stukken is op 
afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de 
Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoon-
nummer 078 – 7708585 kunt u een afspraak 
maken.

Bovenstaande informatie voor het inzien 
van stukken kan afwijken in verband met 
de Corona maatregelen. Voor het laatste 
nieuws raadpleeg onze website www.ozhz.nl

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 dagte-
kening, een omschrijving van het besluit waar-
tegen 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). 

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

Activiteit: Bouw   
Voor: een tijdelijke bouwplaats
Locatie: Kalmoes 2   
Datum ontvangst: 20-07-2021   

Activiteit: Werk of werkzaamheden 
uitvoeren   
Voor: het realiseren van een vaste ligplaats 
voor een historisch zeilschip “Alles heeft een tijd”   
Locatie: Blokweerschekade 7   
Datum ontvangst: 22-07-2021   

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, woensdag 4 
augustus 2021       

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
hebben besloten de adresgegevens te wijzigen 
van:

Naam Geboren Datum uitschrijving
Chrobak, RJ 30-09-1982 24-06-2021
Sharifi , A 01-01-1982 28-06-2021
Wilczyński, DA 28-02-1991 24-06-2021

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) 
opgenomen adres is niet meer juist. Een nieuwe 
verblijfplaats is bij de gemeente niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de volgende 
adresgegevens opgenomen: 
Adres:  onbekend
Woonplaats:  onbekend
Land:  onbekend
De registratie als inwoner van Nederland is 
hiermee beëindigd.

De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven 
aan allerlei instellingen zoals: belastingdienst, 
uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en 

zorgverzekeraars.
Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen 
zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, 
AOW en pensioen.
Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens 
met dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift 
naar het college van burgemeester en wet-
houders. Dit doet u binnen zes weken na de 
dag van deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan 
het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 2, 2950 AA  Alblasserdam.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de vol-
gende gegevens vermeldt: uw naam en adres; 
een duidelijke omschrijving van het besluit 
waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld een 
kopie van deze publicatie); de reden waarom u 
bezwaar maakt; het telefoonnummer waarop 
u overdag bereikbaar bent; de datum en uw 
handtekening.

Besluit tot ambtshalve uitschrijving 
uit basisregistratie personen

Bekendmaking wet milieubeheer

Er zijn vergunningen verleend voor: 

Omschrijving: vergunning horecabedrijf of 
slijterij Model A
Locatie: Dam 63 Alblasserdam
Datum besluit: 30 juni 2021
Zaaknummer: Z-20-383078

Omschrijving: het exploiteren van 
2 kansspelautomaten
Locatie: Dam 63 Alblasserdam
Datum besluit: 30 juni 2021
Zaaknummer: Z-21-385841

Omschrijving: exploitatievergunning
Locatie: Dam 63 Alblasserdam
Datum besluit: 30 juni 2021
Zaaknummer: Z-20-383073

Omschrijving: het houden van een loterij ten 
behoeve van de Paardenmarkt 11 september 
2021
Locatie: Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 23 juni 2021
Zaaknummer: Z-21-392913

Omschrijving: standplaatsvergunning voor de 
in- en verkoop van goud m.i.v. 1 september 
2021 
Locatie: Raadhuisplein temeente Alblasserdam
Datum besluit: 13 juli 2021
Zaaknummer: Z-21-394102

Omschrijving: het wijzigen van de leiding-

gevende op het aanhangsel behorende bij de 
Drank- en horecawet vergunning
Locatie: Makado center 23 te Alblasserdam
Datum besluit: 01 juli 2021
Zaaknummer:  Z-21-391854

Omschrijving: het wijzigen van de leidinggeven-
de op het aanhangsel behorende bij de Drank- 
en horecawet vergunning
Locatie: Plantageweg 31 te Alblasserdam
Datum besluit: 01 juli 2021
Zaaknummer: Z-21-392329

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 om-
schrijving 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 voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.


