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Postadres:  Postbus 2,  
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Bezoekadres:  Cortgene 2,
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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 
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.

 

Blik op de raad

Knopen doorhakken 
De raadsronde van 
december heeft veel 
tijd en energie gekost. 
Na zorgvuldig debat 
in commissies en 
raadsvergadering zijn 
er belangrijke  
knopen doorgehakt 
over regels voor 
besteding van de 
vrijgekomen Eneco-
gelden, de keuze voor een transferium buiten 
het centrum van Alblasserdam en de voortgang 
van bouwplannen op Haven-Zuid en het ter-
rein van Kloos. Bij dit laatste besluit heeft het 
CDA nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de 
hoogte van de bouw die passend moet zijn bij 
het beschermd dorpsgezicht van het dijklint. 
Ook presenteerde de Rekenkamer tijdens de 
raadsvergadering haar rapport over de doel-
treffendheid van preventief jeugdhulpbeleid in 
Alblasserdam. Zo gaan we vol plannen en hoop 
het nieuwe jaar tegemoet!

Transferium
Het Transferium  
Kinderdijk bestaat uit 
een pakket maatre-
gelen gericht op het 
reguleren van de 
bezoekersaantallen 
naar het werelderf-
goed Kinderdijk, de 
overlast door parkeren 
en het verkeer op de 
dijk. Daarnaast levert 
het transferium een 
verwachte bijdrage 
aan brede welvaart, sociaal, economisch en 
maatschappelijk voor beide gemeenten en de 
regio. Op grond van criteria zoals eigendom, 
alternatieve aanwendbaarheid, kostendekkend 
en snelheid van realisatie binnen het bestem-
mingsplan heeft de locatie onder de oprit van 
de brug de voorkeur van de PvdA-fractie.  
Met een aanlegsteiger voor een waterbushalte, 
georganiseerd vervoer over water en het alle 
dagen van de week laten rijden van de  
shuttlebus draagt dat zeker bij aan rust en  
minder overlast voor alle belanghebbenden.

Ingewikkelde keuzes
De raad heeft flinke 
keuzes gemaakt. Voor 
de aankoop van gron-
den en woningen aan 
de Ruigenhil hebben 
wij ingestemd met het 
beschikbaar stellen van 
het benodigde bedrag 
van ruim 9 miljoen. 
De bewoners weten 
nu eindelijk waar ze 
aan toe zijn en kunnen hun nu onverkoopbare 
woning verkopen aan de gemeente. Niet leuk 
maar onvermijdelijk. Een initiatief bouwplan 
voor 5 appartementen nabij Oost Kinderdijk 9 
haalde het niet. De VVD koos ervoor dit groen 
te houden. 
Eindelijk is besloten om op Haven-Zuid ca. 
150 diverse soorten woningen te bouwen. 
Dilemma: de toekomstige dijkverhoging. Wij en 
D66 willen waterkerende functies uitgezocht 
hebben voordat definitief besloten wordt tot 
bouwen. Veiligheid voor alles. Het college 
stemde in. Weer een stap verder naar echt 
bouwen voor u als inwoner!

Kruispunt bij de 
Grote Beer/de Helling
Dit kruispunt wordt 
aangepast omdat er 
momenteel in de spits 
wachttijden zijn voor 
autoverkeer vanaf 
Nieuwland Parc. Wij 
vinden de gekozen 
oplossing niet de juiste 
omdat hierin alleen 
naar het belang van het 
autoverkeer is gekeken. Er is zelfs geen  
onderzoek gedaan naar het aantal fietsbewe-
gingen per dag op dit kruispunt via de  
snelfietsroute. Deze snelfietsroute gaat echter  
wel onderbroken worden met verkeerslichten. 
Wij vinden juist het stimuleren van de fiets 
belangrijk maar zo krijgen we niemand de  
auto uit.  
De aanpassing is tevens een doekje voor het 
bloeden als in de toekomst het distributiecen-
trum, Peute en het transferium in bedrijf zullen 
zijn. Dan zal een volledige herziening van de 
verkeersafhandeling noodzakelijk zijn.

Op naar de toekomst!
Afgelopen raadsronde 
hebben wij ingestemd 
met een aantal belang-
rijke voorstellen voor 
de toekomst van  
Alblasserdam.  
Zo is het bestemmings-
plan vastgesteld voor 
woningbouw op de 
locatie van Kloos en 
hebben we ingestemd 
met het verder uitwerken van de woningbouw-
plannen op Haven-Zuid. Bij dit laatste plan 
(tussen de Haven en Oceanco) zijn we blij dat 
het college heeft toegezegd om ook nog eens 
goed te kijken naar mogelijke waterkeringen 
die in de toekomst nodig zouden kunnen zijn. 
Verder onderzoek is hiervoor nodig. D66 wenst 
u fijne feestdagen en ook weer het beste voor 
komend jaar. Onze fractie gaat ieder geval de 
batterij weer opladen voor de drukke periode 
richting de verkiezingen en onze plannen en 
ideeën verder uitwerken. Op naar de  
toekomst!

Woningen Ruigenhil
9,1 miljoen euro 
gemeenschapsgeld om 
de woningen aan de 
Ruigenhil op te kopen.
Dat is waar de raad 
vorige week ja tegen 
heeft gezegd, met al-
leen de tegenstem van 
de SGP. Ook wij zijn 
voor een oplossing, 
maar niet tegen elke 
prijs! Wij hadden graag 
gezien dat SVE-Group dit mee had ontwikkeld 
toen zij het Nedstaalterrein kocht. Zo was  
het ook meegegeven in de samenwerkings-
overeenkomst, maar volgens de wethouder 
helaas zonder resultaat. Onze oproep om 
dit voorstel aan te houden en opnieuw met 
SVE te gaan praten vond helaas geen gehoor. 
Daarop restte ons niets anders dan tegen  
dit voorstel te stemmen.  
 
Onze fractie wenst u een voorspoedig 2022. 
Ook in het komende jaar hopen wij D.V. het 
goede te zoeken voor ons dorp Alblasserdam.

CU – Bart-Jan Poirot

VVD – Arjan Dekker

PvdA – Orhan Yilmaz

D66 – Jacco Schook

SGP – Harrold  
van Vliet

CDA – Margreet  
de Deugd

Nieuws

Bibliotheek en  
gemeentewinkel  
nog steeds open
De bibliotheek en de gemeentewinkel in  
De Rederij zijn open. Ook sinds lockdown die 
op 19 december inging. 

Maximaal aantal bezoekers
In totaal mogen 53 mensen tegelijk in De  
Rederij zijn. Daarom staan er mandjes bij de 
ingang. Iedereen van 12 jaar en ouder die naar 
binnen wil moet een mandje pakken. Zijn de 
mandjes op dan moet u even buiten wachten. 

Bieb ruimer open
Nu de bibliotheek in De Rederij zit, zijn openings-
tijden ruimer dan vroeger. Van maandag tot 
en met vrijdag kunt u tussen 8.30 en 17.30 uur 
boeken ruilen. Op zaterdag is de bieb open van 
10.00 tot 13.00 uur. In de ochtenden is het  
zelfbediening. Wilt u graag door iemand gehol-
pen worden? De medewerkers van de bieb zijn  
er maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 17.00. 

Gemeentewinkel en werkcafé
De gemeentewinkel werkt nog steeds op  
afspraak. Zo houden we grip op het aantal  
bezoekers. U kunt een afspraak maken via 
www.alblasserdam.nl of bel 14078.  
Het werkcafé van Smile is gesloten. U kunt er 
niets afhalen en er is ook geen bezorging. 

Mondkapje en coronacheck
Voor iedereen vanaf 13 jaar is het dragen van 
een mondkapje verplicht in de bibliotheek en 
in het openbare deel van De Rederij.  Ook als 
u aan de leestafel zit of zit te wachten op uw 
beurt bij de gemeentewinkel.
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Bent u het slachtoffer van de toeslagenaffaire? 
De Sociale Dienst Drechtsteden helpt graag.  
U kunt hulp krijgen met bijvoorbeeld uw  
inkomen, schulden, woning of andere zaken. 
Kijk voor meer informatie op:  
www.socialedienstdrechtsteden.nl/ 
toeslagaffairedrechtsteden

Schulden en te late betalingen
Een deel van de benadeelde ouders heeft op 
16 december een brief van de Belastingdienst 
gekregen. Die gaat over het indienen van private 
schulden en betalingen die te laat zijn.  

Private schulden zijn schulden bij organisaties 
die geen overheid zijn. Denk hierbij aan een 
schuld bij een postorderbedrijf (zoals Bol.com), 
een niet betaalde tandartsrekening of een  
huurachterstand. 

Online indienen
De mensen die de brief hebben gekregen,  
kunnen deze schulden vanaf 5 januari 2022 
online indienen. Meer informatie leest u op  
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/
nieuws/ondersteuning-bij-indienen-private- 
schulden-kinderopvang-toeslagaffaire

Hulp kinderopvangtoeslag-affaire 

Nieuws

Afvalinzameling rond de feestdagen

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
maken ingevolge artikel 6.24 derde lid van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat een 
allonge op de reeds gesloten kostenverhaal-
overeenkomst (anterieure overeenkomst) is 
gesloten tussen de gemeente Alblasserdam 
en GCCF.

In de allonge zijn afspraken vastgelegd ten 
behoeve van de herontwikkeling van de voor-
malige Mercon-Kloos locatie te Alblasserdam. 
De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van 
in hoofdzaak maximaal 275 woningen inclusief 
bijbehorende parkeervoorzieningen op de 
voormalige bedrijfslocatie Mercon Kloos  
aan de Oost Kinderdijk te Alblasserdam.  
De allonge ziet met name toe op afspraken 
over de inrichting en overdracht van "openbare 
ruimte" en de omliggende infrastructuur.

Inzage 
Een korte zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de anterieure overeenkomst ligt vanaf 
3 februari 2022 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage. Mocht u deze zakelijke 
beschrijving willen inzien, verzoeken wij u om 
via het algemene telefoonnummer tel. 14078 
contact op te nemen  en te vragen naar dhr. R. 
Boot om vervolgens een afspraak te plannen. De 
overeenkomst/allonge zelf ligt niet ter inzage.

Tegen de overeenkomst en allonge is geen 
bezwaar of beroep mogelijk.

Alblasserdam, 
29 december 2021

Burgemeester en wethouders  
van Alblasserdam

Kennisgeving kostenovereenkomst 
Kloos

Rond de feestdagen leegt afvalinzamelaar  
HVC de afvalcontainers op dezelfde dagen als 
normaal. De bovengrondse wijkcontainers 
voor plastic en textiel gaan vanaf 29 of 30 
december op slot om schade door vuurwerk  
te voorkomen. Op maandag 3 januari gaan 
deze weer open. De verzamelcontainers voor 
restafval en glas kunt u blijven gebruiken.  
Om overvolle glascontainers na de feestdagen 
te voorkomen worden die extra geleegd op 
dinsdag 28 december en dinsdag 4 januari.

Afvalbakken en hondenpoepbakken
Uit voorzorg voor vernieling hebben wij alle 
hondenpoepbakken inmiddels weggehaald. 
We plaatsen ze terug op 3, 4 en 5 januari 2022. 
Zakjes met hondenpoep kunt u zolang in de 
gewone gele afvalbakken kwijt. Om schade 
door vuurwerk te voorkomen sluiten we wel 
een deel van deze gele afvalbakken in de week 
van 27 december af.

Versnipperen kerstbomen
Uw kerstboom kunt u op woensdag 12 januari 
2022 tussen 13.00 en 16.00 uur inleveren op 
de voormalige Wipmolenlocatie aan de Wilde 

Woutstraat. Wij zullen uw boom dan versnippe-
ren. Meer hierover leest u binnenkort op deze 
Gemeentepagina en via sociale media.

Afvalbrengstation
Op vrijdag 24 en vrijdag 31 december sluit het 
afvalbrengstation Hendrik-Ido-Ambacht om 
17.00 uur. Tijdens de feestdagen is het afval-
brengstation gesloten.

Geen inzameling van vuurwerk
Omdat vuurwerk verboden is, zamelen wij na 
de jaarwisseling geen vuurwerkafval in.

  
 
  Wees wijs met afval
  Omdat veel mensen thuis werken en thuis 

de feestdagen vieren, verwachten wij meer 
huishoudelijk afval. Als de ondergrondse 
container voor restafval vol zit, zet uw zak 
met afval er dan alstublieft niet naast.  
Bewaar de zak thuis, tot na het weekend.  
Op maandag of dinsdag worden alle  
ondergrondse containers weer geleegd.

Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Alblasserdam 
op 5 januari 2022 van 19:30 tot 21:30 uur op YouTube. Naast de traditionele 
nieuwjaarsspeech van de burgemeester delen verschillende mensen hun lichtpuntjes 
voor 2022 met u: 

Kijkt u ook mee? 
Scan onderstaande QR-code
en kijk mee!

Praat u ook mee? 
Wilt u ook meepraten over één van
de onderwerpen? Meld u aan via
Bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl

Ondernemen in coronatijd
Marcel Baanen van Bon Bon catering & events en Gert-Jan van Dommelen 
als voorzitter van de winkeliersvereniging vertellen over de gevolgen van 
de coronacrisis en hoe zij hun hoofd boven water houden. 

Eén toegang voor alle zorg 
Een centrale toegang waar iedere Alblasserdammer van 0 tot 100+ jaar terecht kan met 
vragen op het gebied van welzijn, zorg en (inkomens) ondersteuning. In 2022 opent De 
oude Bibliotheek weer haar deuren. Om alle inwoners van Alblasserdam van informatie 
te voorzien, te ondersteunen of hulp te bieden dan wel door te geleiden naar de lokale 
of regionale maatschappelijke partners op het gebied van werk en inkomen, zorg en 
welzijn, opvoeden en opgroeien. 

Wonen in Alblasserdam
Wethouder Kraijo schetst de toekomstplannen voor woningbouw 
in Alblasserdam. Erwin Zwijnenburg van Woonkracht 10, 
Dorith Kools van Waltmann Makelaars en Kees Kooyman van 
Kooyman Eigen Huis vertellen over de behoefte die zij zien op de 
woningmarkt.

Uitnodiging
Digitale nieuwjaarsreceptie 
Lichtpuntjes voor 2022

Steun lokale 
winkeliers.
Houd het 
dichtbij huis.
Bij veel winkeliers kun je nu bestellen
en ophalen of laten bezorgen.
Bestel online of bel naar de winkel.

Uitnodiging Klaroen_130x398_v2.indd   1Uitnodiging Klaroen_130x398_v2.indd   1 23-12-2021   20:5123-12-2021   20:51
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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.

Boostervaccinatie
De boostervaccinatie is een extra prik met een 
mRNA-vaccin. Dat zijn de vaccins van BioN-
Tech/Pfizer en Moderna. De booster helpt om 
de bescherming tegen het coronavirus hoog te 
houden. De boostervaccinatie helpt ook tegen 
besmetting met de omikronvariant

Van oud naar jong
Iedereen wordt op basis van geboortejaar 
opgeroepen voor de boostervaccinatie.  
De oproep gaat van oud naar jong. U hoeft niet 
te wachten op de uitnodiging van het RIVM. 
Op de website van het RIVM leest u wie op 
dit moment een afspraak kan maken voor de 
boostervaccinatie: https://www.rivm.nl/ 
covid-19-vaccinatie/nieuwsberichten-covid-
19-vaccinatie. U kunt hiervoor ook de (sociale) 
media in de gaten houden.

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/

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 
vaccineren vindt u op: www.coronavaccinatie.nl.

Wel of niet inenten tegen corona?  
Laat u informeren

Nieuws

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 
Alblasserdam (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 vaccinaties 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.

Hulp bij coronatoegangsbewijs  
in Rederij

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)vra-
gen. De MeeDenkers zijn er voor iedereen, jong 
en oud, en voor vragen op alle levensgebieden. 
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 

Nieuws

Gaat u binnenkort zelf oliebollen of appelflappen 
bakken? Lever het gebruikte frituurvet of de 
olie in bij het afvalbrengstation of in de gele 

bak bij sommige supermarkten. 
Gebruikt frituurvet of olie is een prima basis 
voor biobrandstof.

Gebruikt frituurvet of olie?  
Lever het in
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Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor: 
Omschrijving:   het innemen van een 

standplaats voor verkoop 
van oliebollen op het 
Raadhuisplein 30 en 31 
december 2021

 Locatie:  Raadhuisplein Alblasserdam
Datum besluit:  20 december  2021
Zaaknummer:  Z-21-401753

Geweigerde vergunningen met datum 
besluit: 18 december 2021 tot en met  
24 december 2021

Omschrijving:   het houden van een  
kledinginzamelingsactie 
voor het Longfonds in 
2022

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  20 december  2021
Zaaknummer:  Z-21-387093

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 
omschrijving 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.

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
melding in het kader van activiteitenbesluit 
milieubeheer hebben ontvangen:
Activiteit:
• Milieu (melding)

Voor:   Melding Activiteitenbesluit 
Rapenburg 5 Alblasserdam

Inrichting:   Nugteren Transport B.V.

Het gaat over het veranderen van het trans-
portbedrijf gelegen aan Rapenburg 1, 3, 5 en 
7 te Alblasserdam. De verandering betreft een 
uitbreiding door in gebruik name van een hal 
gelegen aan de Rapenburg 1 te Alblasserdam.

Locatie:   Rapenburg 5 te  
Alblasserdam

Datum ontvangst: 10 december 2021
Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-21-400970.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, 
onder verwijzing naar het zaaknummer,  
inlichtingen worden ingewonnen bij de  
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 
078 - 770 85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst  
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op 
dat deze bekendmaking uitsluitend een  
informatief karakter heeft.

Kennisgeving ontvangst activiteiten-
besluit milieubeheer

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

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het tijdelijk plaatsen van 

een kunstwerk   
Locatie:  Kraanbaan Alblasserdam   
Datum besluit:  13-12-2021   
       
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben 
verklaard: 

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren  

Voor:   aanbrengen rubberen 
kabelgoot in het trottoir t.b.v. 
opladen elektrische auto   

Locatie:  Waalsingel 50   
Datum besluit:  15-12-2021   
  
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  
Voor:   het uitbreiden van de huidige 

kantoor units   
Locatie:  Nieuwland Parc 429   
Datum ontvangst: 13-12-2021   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:   het plaatsen van een dakkapel 

voor en een dakopbouw 
achter op de woning   

Locatie:  Papaverstraat 38   
Datum ontvangst:  11-12-2021   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:   het intern verbouwen van 

de 1e verdieping en wijzigen 
gevels   

Locatie:  Staalindustrieweg 15   
Datum ontvangst: 17-12-2021   
 
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het inrichten van een depot 

voor bouwmaterialen   
Locatie:   Eksterstraat,  

parkeerplaatsen  
naast-achter nummer 38   

Datum ontvangst:  09-12-2021   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:   het uitvoeren van  

hijswerkzaamheden vanaf  
de openbare ruimte

Locatie:  Ganzerik 10   
Datum ontvangst: 16-12-2021   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:   het uitvoeren van  

hijswerkzaamheden   
Locatie:  Ganzerik 10   
Datum ontvangst: 17-12-2021   
 
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   Tijdelijk vrijhouden gedeelte 

Kievitstraat / Koekkoekstaat 
voor hijskraanopstelling   

Locatie:  Koekkoekstraat naast nr. 1   
Datum ontvangst: 15-12-2021   
 
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 29 december 2021

Vergunningen & Bekendmakingen

Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Alblasserdam 
op 5 januari 2022 van 19:30 tot 21:30 uur op YouTube. Naast de traditionele 
nieuwjaarsspeech van de burgemeester delen verschillende mensen hun lichtpuntjes 
voor 2022 met u: 

Kijkt u ook mee? 
Scan onderstaande QR-code
en kijk mee!

Praat u ook mee? 
Wilt u ook meepraten over één van
de onderwerpen? Meld u aan via
Bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl

Ondernemen in coronatijd
Marcel Baanen van Bon Bon catering & events en Gert-Jan van Dommelen 
als voorzitter van de winkeliersvereniging vertellen over de gevolgen van 
de coronacrisis en hoe zij hun hoofd boven water houden. 

Eén toegang voor alle zorg 
Een centrale toegang waar iedere Alblasserdammer van 0 tot 100+ jaar terecht kan met 
vragen op het gebied van welzijn, zorg en (inkomens) ondersteuning. In 2022 opent De 
oude Bibliotheek weer haar deuren. Om alle inwoners van Alblasserdam van informatie 
te voorzien, te ondersteunen of hulp te bieden dan wel door te geleiden naar de lokale 
of regionale maatschappelijke partners op het gebied van werk en inkomen, zorg en 
welzijn, opvoeden en opgroeien. 

Wonen in Alblasserdam
Wethouder Kraijo schetst de toekomstplannen voor woningbouw 
in Alblasserdam. Erwin Zwijnenburg van Woonkracht 10, 
Dorith Kools van Waltmann Makelaars en Kees Kooyman van 
Kooyman Eigen Huis vertellen over de behoefte die zij zien op de 
woningmarkt.

Uitnodiging
Digitale nieuwjaarsreceptie 
Lichtpuntjes voor 2022

Steun lokale 
winkeliers.
Houd het 
dichtbij huis.
Bij veel winkeliers kun je nu bestellen
en ophalen of laten bezorgen.
Bestel online of bel naar de winkel.
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