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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 
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.

 

Nieuwe politieke partij?  
Laat naam registreren
Met een nieuwe politieke partij meedoen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 
volgend jaar? Vraag dan voor 20 december een 
registratie aan van de naam (aanduiding) van 
de partij bij het centraal stembureau van de 
gemeente. 

Vereniging of stichting?
Een politieke partij moet een vereniging zijn met 
volledige rechtsbevoegdheid en geen stichting. 
Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid 
hebben hun statuten vastgelegd in een notariële 
akte.

Inleveren bij registratieverzoek
Om een registratieverzoek te doen moet u een 
aantal formulieren inleveren bij het centraal 
stembureau:

•  formulier verzoek tot registratie van een 
aanduiding 

• de statuten (vastgelegd in een notariële akte)
•  een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij 

de Kamer van Koophandel
•  een verklaring van de partij, waarin de ge-

machtigde en de plaatsvervangend gemach-
tigde staan. Deze gemachtigden mogen de 
inleveraars van kandidatenlijsten machtigen 
om de naam van de politieke partij boven 
deze lijst te plaatsen

• een bewijs van betaling van de  
 waarborgsom 

Op de www.alblasserdam.nl/verkiezingen leest u 
meer over het registreren van de naam van een 
nieuwe politieke partij.

Nieuws

Nieuws

De gasprijzen schieten omhoog. En steeds 
meer mensen gaan daarom op zoek naar alter-
natieven. De houtkachel is daar een van. Het is 
daarnaast ook nog eens gezellig; in de koude 
wintermaanden bij een knisperend haardvuur. 
Is de houtkachel een goed alternatief?
Helaas is het niet zo eenvoudig. Bij houtkachels 

en vooral bij open haarden vliegt een groot 
deel van de warmte de schoorsteen uit.  
Daarmee verlies je dus veel energie.  
Daarnaast vervuilt de kachel onze lucht.  
Meer informatie over het bewust stoken van 
hout leest u op www.alblasserdam.nl/hout-
stook of op www.ozhz.nl/schonelucht.

Is de houtkachel een goed  
alternatief voor gas?

Wanneer kan de houtkachel aan?

Sla soms een 
dagje over

Kijk dagelijks op 
stookwijzer.nu

Bij weinig wind of 
slechte luchtkwaliteit

Zie wanneer het vuur beter 
even uit kan blijven

26 november 2021

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/corona

of bel 0800-1351 

Avondsluiting vanaf 17.00 uur

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Ontvang thuis maximaal 4 personen 
per dag. Ga per dag maximaal 1 keer 
op bezoek. Doe vooraf een zel�est.
Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd. 

Werk thuis. Kan dat niet? 
Houd op werk altijd 1,5 meter 
afstand.

70-plus: beperk contact met 
kinderen t/m 12 jaar.

 .

Horeca

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.

Mondkapje bij verplaatsing.

A�alen en laten bezorgen wel 
mogelijk na 17.00 uur.

Onderwijs

Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs, 
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week 
 zel�esten.
• Mondkapje op de gang.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.

Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Coronatoegangsbewijs:

• Horeca.

• Evenementen.

• Kunst en cultuur.

• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Mondkapje verplicht:

• Alle publieke binnenlocaties.

• Openbaar vervoer en stations.

• Bij verplaatsing waar coronatoe-
gangsbewijs geldt.

• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Sport

Alle locaties dicht om 17.00 uur.

Geen publiek bij sport. 

Evenementen, kunst en cultuur, 
dierenparken en pretparken

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht. Doorstroom-
evenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst-
verlening dicht om 17.00 uur.

Essentiële winkels, zoals super-
markten, dicht om 20.00 uur.

Het aantal coronabesme�ingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar. 
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen. 

Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht. 

De volgende maatregelen gelden per zondag 28 november 05.00 uur:

Wassen Was vaak je handen.

Hoest en nies in je elleboog.

Afstand Houd 1,5 meter afstand.

Schud geen handen. .

Testen Klachten? Blijf thuis en 
laat je testen, ook als je 
gevaccineerd bent. 

Luchten Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Houd je aan de basisregels:
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Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw 
Voor:   het plaatsen van een  

tijdelijke unit   
Locatie:  Nicolaas Beetsstraat 5    
Datum besluit:  19-11-2021   
 
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   

Datum besluit:  15-11-2021   
  
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij 
hebben verklaard: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het schilderen van de  

buitengevel   
Locatie:  Wattstraat 2    
Datum besluit:  17-11-2021   
 
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 
dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de  
gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet 
worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Alblasserdam. 
Indiening van een bezwaarschrift betekent 
niet dat de werking van het besluit wordt 
uitgesteld. Na indiening van een bezwaar-
schrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige 
voorziening aan te vragen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Rotterdam, 
Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 
BM Rotterdam). 
       
Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
besloten hebben de volgende aanvraag om 
omgevingsvergunning te verlengen met een 
beslistermijn van 6 weken: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het bouwen van een schuur 

achter de nieuwe woning   
Locatie:  Vinkenpolderweg 1a    
Datum besluit:  19-11-2021   
        
Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een  

dakkapel op het voordak-
vlak van de woning   

Locatie:  Paardenboonhof 3   
Datum ontvangst: 18-11-2021   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een  

dakkapel op het voordak-
vlak van de woning   

Locatie:  Zeelt 98    
Datum ontvangst: 18-11-2021   

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het plaatsen van een   

harmonikapui in de zijgevel   
Locatie:  Paardenboonhof 1     
Datum ontvangst: 19-11-2021   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO  
Voor:   het verzoek om wijziging 

gebruik van het  
bestemmingsplan   

Locatie:  Polderstraat 3   
Datum ontvangst:  19-11-2021   
 
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. 
      
Vergunningen en Meldingen,  
1 december  2021 
       
       

Wel of niet inenten tegen corona?  
Laat u informeren
Vaccineren is de belangrijkste stap om mensen 
te beschermen tegen het coronavirus. Het 
inenten is in volle gang. 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 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 vaccineren? 
Voorzienigheid, vertrouwen en verantwoorde-
lijkheid': www.npvzorg.nl/themas/corona/

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. Mensen van 80 jaar en ouder worden 
sinds 18 november uitgenodigd om een 
afspraak te maken. Op de website van de rijks-
overheid 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

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 soor-
ten vaccins en de volgorde van het vaccineren 
vindt u op: www.coronavaccinatie.nl.

Nieuws


