
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 15 december 2021
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  gem.Alblasserdam
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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 
inwoners van 18 jaar en ouder met een 
psychiatrische aandoening, chronische 
ziekte, lichamelijke, verstandelijke of 
psychosociale beperking. Bij het informatie-

punt 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: achter-
wacht.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 
aanvragen 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.

 

Spelbrekers
De kerstdagen en de jaarwisseling komen er 
aan. Vanwege de coronamaatregelen zullen ze 
waarschijnlijk anders verlopen dan we graag 
zouden willen. Kerkdiensten zijn vaak aange-
past, ontmoetingen met familie en vrienden 
worden kleiner en minder. Er is geen vuurwerk, 
veel evenementen zijn afgelast of gaan door 
zonder publiek. 

Armoede en eenzaamheid
Desondanks kijken de meeste mensen naar 
deze dagen uit, zetten letterlijk een boom op 
en versieren het huis. Even los van de waan 
van de dag. Terugblikken en vooruitkijken,  
genieten en plezier hebben, ook al is het minder 
massaal. Maar dit geldt niet voor iedereen.  
Er zijn veel spelbrekers. Armoede en eenzaam-
heid zijn waarschijnlijk de grootste. Bij beide 
wil ik even stilstaan.

Nieuwsbrief geldzaken
Afgelopen week werd bekend dat in Nederland 
het aantal gezinnen dat opgroeit in armoede 
daalt. Dat is overigens niet voor het eerst; dat 
is al vanaf 2014 zo. Mooi, zou je zeggen, maar 
nog steeds gaat het om één op de vijftien 
gezinnen en ruim 220.000 kinderen. Het blijft 
dus noodzakelijk om daar aandacht voor te 
vragen en iets aan te doen. In Alblasserdam 
wordt maandelijks de nieuwsbrief geldzaken 
uitgegeven waarin nuttige en bruikbare infor-
matie staat. Inmiddels zijn er ongeveer 250 
abonnees, maar dat mogen er meer worden. 
Stuur een mail naar nieuwsbriefgeldzaken@
gmail.com of wijs mensen op het bestaan van 
deze nieuwsbrief.

Winter3Daagse
Een bijzondere actie in deze dagen is de 
Winter3Daagse2021. Van 16 tot en met 18 
december, gedurende drie dagen dus, worden 
producten opgehaald voor de mensen die het 
moeilijk hebben, niet kunnen rondkomen en 
daardoor bij de Voedselbank terecht komen. 
Deze actie is in vier gemeenten: Hendrik-Ido-
Ambacht, Zwijndrecht, Papendrecht en  

Blik op ons college

Alblasserdam. Vorig jaar zijn er meer dan 
30.000 producten bij de Voedselbank en de 
Kledingbank bezorgd. In Alblasserdam zijn 
verschillende plekken waar u spullen kunt 
afgeven. 
 
Zie hiervoor de website www.winter3daagse.nl/
inzamellocaties. Via ATOS TV en ATOSrtv.nl kunt 
op de hoogte blijven van deze mooie actie.

Kopje koffie
Ook eenzaamheid is een grote spelbreker. 
Rond de feestdagen nog meer dan normaal. 
En dan komen daar de beperkingen vanwege 
corona nog bij. U kent vast iemand in uw 
omgeving (familie, vrienden, buren) die weinig 
of geen bezoek krijgt. Een kaartje of een kopje 
koffie kost nauwelijks of geen moeite en doet 
wonderen. 'Wie goed doet, goed ontmoet.' 
is een oud Nederlands spreekwoord dat nog 
steeds opgaat, zeker de komende weken.

Ik wens u allen een vredig en gelukkig  
kerstfeest en een mooie jaarwisseling.

Kees Jongmans,
wethouder

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 21 
december. Meer informatie (tijdstip aanvang, 
agenda, stukken enz.) kunt u vanaf vrijdagmid-
dag 17 december terugvinden in het Raadsin-
formatiesysteem (RIS) op de website van de 
gemeente Alblasserdam: raad.alblasserdam.
nl/vergaderingen. Wilt u inspreken bij de raad? 

Meld dit dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
dinsdag 21 december 12.00 uur, bij griffier@ 
alblasserdam.nl, dan ontvangt u nadere  
informatie. De vergadering kunt u ook live  
volgen via alblasserdam.notubiz.nl/live of via 
de website van de gemeente Alblasserdam,  
alblasserdam.raadsinformatie.nl/live.      

De gemeenteraad vergadert
Raads- en commissievergaderingen

     Woensdag 5 januari van 15:00 tot 16:30 uur op YouTube. 

Graag nodigen wij u uit voor de digitale nieuwjaarsreceptie van de gemeente Alblasserdam.
Naast de traditionele nieuwjaarstoespraak van de burgemeester komen verschillende  

dorpsgenoten aan het woord die hun lichtpuntjes voor 2022 met u delen. Ook bespreken  
we actuele thema’s. Denk aan ondernemen in coronatijd, wonen in een bereikbaar  

Alblasserdam en één plek voor alle vragen over welzijn, zorg en (inkomens) ondersteuning.

Wilt u meepraten? U kunt vooraf uw vragen insturen, maar ook tijdens de uitzending op  
YouTube of via whatsapp. Meld u aan via bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl.  

Dan ontvangt u meer informatie.

QR 
Bewaar deze code en scan hem met de camera van uw mobiele apparaat.

De link die in beeld komt, verwijst naar de uitzending op YouTube.  

YouTube 
https://youtu.be/mlmSgc1Duek

Wat het definitieve programma is en wie de gasten zijn, leest volgende week op de  
Gemeentepagina in de Klaroen en op www.alblasserdam.nl. Wilt u de uitnodiging ontvangen 

per email? Dan kunt u zich aanmelden via bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl.

Namens het gemeentebestuur,
Burgemeester Jaap Paans

SAVE THE DATE
 

Digitale nieuwjaarsreceptie  
Gemeente Alblasserdam 

Lichtpuntjes voor 2022
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Nieuws

Nieuws

Het coronatoegangsbewijs is een vaccinatiebe-
wijs, herstelbewijs, of een testbewijs van maxi-
maal 24 uur oud. Sinds zaterdag 25 september 
heeft u dit nodig om de horeca, evenementen 
of culturele voorstellingen te bezoeken. Ieder-

een vanaf 13 jaar kan gevraagd worden naar 
een coronatoegangsbewijs. Iedereen vanaf 14 
jaar kan daarnaast ook de vraag krijgen een 
identiteitsbewijs te laten zien. Lees meer op 
www.rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs.

Heeft u hulp nodig bij het maken van een  
digitaal of papieren coronatoegangsbewijs?  
Kom dan op dinsdag naar De Rederij. De sociaal 
raadslieden van de Stichting Welzijn Alblasser-
dam (SWA) en de vrijwilligers van de bibliotheek 
staan op die dag klaar om u te helpen.

Elke dinsdag in De Rederij
9.30 – 11.30 uur: inloopspreekuur sociaal 
raadslieden SWA
13.00 – 17.00 uur:  digitaal inloopspreekuur 
vrijwilligers bibliotheek
U kunt een coronatoegangsbewijs aanvragen 
als u kunt aantonen dat u:

-   2 vaccinacties hebt gehad (of 1 vaccinatie 
met het Janssen-vaccin)
Of

-  Hersteld bent van corona
Of
-  Negatief getest bent op corona

Wat moet u doen en meebrengen?
Om een coronatoegangsbewijs te maken heeft 
u een DigiD én een geldig identiteitsbewijs 
nodig. Als u de CoronaCheck-app wilt gaan 
gebruiken heeft u smartphone met sms functie 
nodig. 

Sociaal raadslieden kan u ook helpen met aan-
vraag van de DigiD. Voor het aanvragen van de 
DigiD is uw Burgerservicenummer nodig (BSN 
nummer). U vindt De Rederij aan Cortgene 
2. Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de 
gastvrouw. Zij helpt u verder. 

Wat is het coronatoegangsbewijs? 

Hulp bij coronatoegangsbewijs 

De burgemeester staat carbidschieten op 
31 december toe van 18.00 tot 2.00 uur 's 
nachts. De hiervoor aangewezen plek is 
het grasveld aan de Kabelbaan tegenover 
de carpoolplaats. Wij vragen mensen die 
daar hun honden uitlaten begrip voor dit 
tijdelijke ongemak. Voor het afschieten 
van carbid moet u vooraf toestemming  
vragen. Dit kan tot 21 december via het
mailadres veiligheid@alblasserdam.nl.

Het afsteken van carbid mag onder de 
volgende voorwaarden:

•  Carbidschieten is alleen toegestaan tussen 
18.00 en 2.00 uur s 'nachts.

•  Voor de veiligheid van het publiek en de 

eigen veiligheid mag alleen iemand carbid-
schieten die ten minste 16 jaar oud is.

•  Tenminste één persoon van 18 jaar of ouder 
houdt toezicht op het carbidschieten.  
Hij of zij is aanspreekbaar voor de orde-
handhavers en niet onder invloed van 
alcohol en/of drugs.

•  Schieten: in een richting die tegengesteld 
is aan de richting van de dichtstbijzijnde 
(woon) bebouwing, en waar geen bus 
deksels of andere gevaarlijke voorwerpen 
worden weggeschoten. Het gebruik van 
(voet)ballen of andere afsluitingen gebeurt 
zodanig, dat daardoor geen schade wordt 
veroorzaakt. 

•  Hou rekening met de coronamaatregelen 
die gelden tijdens de jaarwisseling. 

Carbidschieten tijdens de jaarwisseling
Nieuws

Nieuws

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 beper-
ken. Laten we daarom met elkaar de mouwen 
opstropen.

Boostervaccinatie
De boostervaccinatie voor mensen van 60 jaar en 
ouder is gestart. Een boostervaccinatie is  
bedoeld als oppepper om de bescherming op 
peil te houden. De boostervaccinatie van 60- 
plussers die thuis wonen gaat van oud naar jong. 
Op de website van de rijksoverheid en van het 
RIVM leest u meer over de boostervaccinatie.  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19 of https://www.rivm.nl/
covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/
boostervaccinatie

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, weten-
schappelijk 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 vaccine-
ren? Voorzienigheid, vertrouwen en verantwoor-
delijkheid': www.npvzorg.nl/themas/corona/

Betrouwbare informatie
De website van het 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 vac-
cineren vindt u op: www.coronavaccinatie.nl.

Wel of niet inenten tegen corona?  
Laat u informeren

Nieuws

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

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 fijn als er iemand is die u op weg kan 
helpen met informatie of advies. 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.

Vragen of problemen? De MeeDenkers 
staan voor u klaar 
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Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend: 

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het gebruiken van een ver-

plaatsbare telescoopkraan in 
de Eksterstraat en de  
Waalsingel   

Locatie:  Eksterstraat en Waalsingel   
Datum besluit:  30-11-2021   
 
Activiteit:   Werk of werkzaamheden 

uitvoeren  
Voor:   Herinrichting Kerkstraat- 

Oude Lijnbaan   
Locatie:  Kerkstraat - Oude Lijnbaan   
Datum besluit:  02-12-2021   
 
Omgevingsvergunningsvrij project 

Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen omgevingsvergunningvrij 
hebben verklaard: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het plaatsen van een harmo-

nikapui in de zijgevel van de 
uitbouw en het plaatsen van 
een berging met veranda in 
de tuin   

Locatie:  Paardenboonhof 1
Datum besluit:  02-12-2021   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO  
Voor:   Trimsalon van 20 m2 in 

schuur op eigen terrein   
Locatie:  Polderstraat 3   
Datum besluit:  02-12-2021   

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

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:  het bouwen van een woning   
Locatie:   Vnkenpolderweg  kadas-

traal perceel ABS01- B-3876
Datum ontvangst: 01-12-2021   

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren   

Voor:   het plaatsen van een laad-
paal voor elektrische auto   

Locatie:  Waalsingel 50   
Datum ontvangst: 28-11-2021   

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. 

Buiten behandeling gelaten 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten 
behandeling hebben gelaten: 

Activiteit:   Inrit/Uitweg  Buiten  
behandeling gelaten 

Voor:  het realiseren van een in-  
 en uitrit  
Locatie:  Zeelt 27   
Datum ontvangst: 03-12-2021   
 
Vergunningen en Meldingen,  
woensdag 15 december 2021

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam hebben besloten de adresgegevens te 
wijzigen van:
Naam:  Gomes Quelhas Ramos  
  Vidal, RP  
Geboren:  06-09-1998 
Datum uitschrijving: 29-04-2021
 
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 doorgege-
ven aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties,  
pensioenfondsen en zorgverzekeraars.
Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzienin-
gen zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzeke-
ring, AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet 
eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaar-
schrift naar het college van burgemeester en 
wethouders. 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 
volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrij-
ving van het besluit waartegen u bezwaar 
maakt (bijvoorbeeld een kopie van deze publi-
catie); de reden waarom u bezwaar maakt; het 
telefoonnummer waarop u overdag bereik-
baar bent; de datum en uw handtekening.

Besluit tot ambtshalve uitschrijving  
als ingezetene uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)

Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving:  het houden van een collecte 
voor Stichting Basic Life Sup-
port van 8 t/m 14 mei 2022

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  24 november  2021
Zaaknummer:  Z-21-398458

Er zijn vergunningen geweigerd voor: 

Omschrijving:   het houden van een tex-
tielinzamelingsactie voor 
CliniClowns in 2022

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  24 november  2021
Zaaknummer:  Z-21-387517

Omschrijving:   het houden van een kledin-
ginzamelingsactie voor de 
Hartstichting in 2022

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  24 november  2021
Zaaknummer:  Z-21-387519

Omschrijving:   het houden van een textiel-
inzamelingsactie voor Het 
Rode Kruis in 2022

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:   24 november  2021
Zaaknummer:   Z-21-387518

Omschrijving:   het houden van een kle-
dinginzamelingsactie voor 
SMHO in 2022

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  29 november  2021
Zaaknummer:  Z-21-387090

Omschrijving:   het houden van een tex-
tielinzamelingsactie voor 
Climpex in 2022

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  29 november  2021
Zaaknummer:  Z-21-387522

Omschrijving:   het houden van een tex-
tielinzamelingsactie voor 
Sympany in 2022

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  29 november  2021
Zaaknummer:  Z-21-387520

Omschrijving:   het houden van een kle-
dinginzamelingsactie voor 
Orange Babies in 2022

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:   29 november  2021
Zaaknummer:   Z-21-387089

Omschrijving:  het houden van een kle-
dinginzamelingsactie voor 
Stichting Cibo in 2022

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  01 december  2021
Zaaknummer:   Z-21-387091
 
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 
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.


