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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.

 

Blik op de raad

Giftgrens bijstand 
Tijdens de Drechtraad 
op 7 december diende 
de PvdA een motie in 
die maakt dat iemand 
met een bijstandsuitke-
ring een gift mag ont-
vangen van € 1.200,- 
per jaar. Nu is dit 
bedrag vastgesteld op 
€ 0,-. Herinnert u zich 
de boodschappenaf-
faire in de gemeente Wijdemeren? Hier moest 
iemand met een bijstandsuitkering duizenden 
euro’s terugbetalen, haar moeder gaf haar  
wekelijks wat boodschappen. Andere schrijnende 
voorbeelden volgden. Hier moet een oplossing 
voor komen, immers iedere moeder of vader 
zal haar/zijn kind zo af en toe iets toeschuiven. 
Daarom duidelijkheid. Net even wat ruimte om 
iets extra’s te ontvangen. Nu kunnen we dit nog 
via de Drechtraad regelen, vanaf 2022 moet dit 
in de separate raden van de Drechtsteden.  
We gaan onze uiterste best doen. 

Bestemmingsplan 
CKC locatie 
De locatie van de 
voormalige CKC-
kantine, Groen van 
Prinstererstraat 109, 
is na realisatie van de 
sporthal vrijgekomen 
voor herontwikkeling. 
De raad heeft unaniem 
ingestemd met het 
bestemmingplan CKC-
locatie, waardoor het mogelijk is geworden op 
die locatie twintig sociale huurappartementen 
te bouwen. De grond is in 2018 verkocht aan 
Woonkracht10, die de locatie zou herontwik-
kelen. In de loop der jaren heeft Woonkracht10 
overleg gevoerd met de omgeving over het 
plan. De plannen zijn na overleg met de  
omgeving aangepast. Het CDA vindt het belang-
rijk dat een uitbreidingsplan in een bestaande 
woonwijk door “Samen Doen” tot stand is 
gekomen. Met deze herontwikkeling wordt een 
positieve bijdrage geleverd aan de woning-
bouwopgave van de gemeente Alblasserdam.

Wonen
Het gebrek aan (be-
taalbare) woningen 
neemt ook in ons dorp 
verder toe. Hierdoor 
moeten ouderen nood-
gedwongen blijven 
wonen in woningen die 
niet meer passen en 
verlaten jonge starters 
ons dorp. Nieuwbouw 
lost het probleem 
deels op maar we moeten ook kijken naar 
bestaande woningen. De boel zit op slot en dat 
vraagt ingrijpen. Eerder deden wij als VVD het 
voorstel om eigen inwoners voorrang te geven 
bij nieuwbouw. Daarnaast hebben wij nu ook 
voorgesteld om net als veel andere gemeenten 
een zelfbewoningsplicht in te stellen. Dit voor-
komt dat woningen in ons dorp als investering 
aan de markt worden onttrokken om verhuurd 
te worden. Ook dit voorstel werd raadsbreed 
gesteund. Serieuze problemen als de wooncrisis 
vragen om durven kiezen en durven doen. 
Daar staan wij als VVD voor.

Zelfbewoningsplicht
Er zijn veel te weinig 
woningen beschikbaar. 
Het is dan ook zuur als 
de weinige beschikbare 
woningen worden op-
gekocht, opgeknapt en 
duur worden verhuurd 
zonder dat de kopers 
er zelf in gaan wonen. 
Zo vissen veel bewoners 
uit Alblasserdam, die op 
zoek zijn naar een woning, achter het net.  
Als CU hebben we dan ook volmondig inge-
stemd met een motie tot woonverplichting.  
De wethouder heeft ook aangegeven om begin 
2022 een overzicht klaar te hebben over de 
status van de huidige woningvoorraad, waarbij 
in de motie wordt genoemd:  “Onderzoeken 
welke ontwikkelingen er spelen (opkopen-
verhuren, leegstand, spookbewoning, speculatie, 
splitsing/verkamering, dubbele bewoning/ 
kangoeroe bewoning etc.” Ook leegstaande  
bedrijfspanden zouden van ons in beeld moeten 
worden gebracht.

Fit en groen
Fit en groen in de 
polder, wat betekent dit 
voor de toekomst van 
ons dorp?  
In december gaan we 
de discussie hierover 
als raad voeren. Voor 
D66 is het duidelijk dat 
het meer omvat dan 
wonen en onderne-
men. Onze dorpsvisie 
zal aangepast moeten worden omdat bewoners 
meer en beter verwachten van het gemeen-
tebestuur als ze naar de toekomst kijken. De 
nieuwe visie bevat wat D66 betreft nadrukkelijk 
de termen groen, duurzaamheid en energie-
transitie. Het gaat om meer dan visie voor de 
toekomst. D66 maakt het concreet.  
We benoemen welke gebieden in Alblasserdam 
groen moeten blijven. We benoemen van welke 
bedrijfsterreinen we woongebieden willen 
maken. En we maken duidelijk dat inwoners 
hulp van de gemeente moeten krijgen om hun 
huizen te verduurzamen en energiezuinig te 
maken.

Vuurwerkoverlast
'Verwerpelijk en  
onaanvaardbaar',  
zei burgemeester 
Paans nadat ik het 
incident nabij de 
skatebaan tijdens de 
raadsvergadering aan 
de orde bracht. En dat 
is het! We mogen niet 
accepteren dat  
Alblasserdammers  
spullen van een ander expres slopen door  
bijvoorbeeld illegaal vuurwerk. Hier moet 
hard tegen worden opgetreden. De SGP-fractie 
is dan ook content met de genomen acties 
en het landelijk vuurwerkverbod. Dat wil niet 
zeggen dat er geen vuurwerk meer is of wordt 
afgestoken. Inwoners kunnen al enige tijd 
vuurwerkoverlast melden via handhaving@
alblasserdam.nl. Maak daar ook gebruik van 
én ouders, ga ook het gesprek aan met uw 
kinderen. Maar vooral, houd een beetje  
rekening met elkaar. Denk aan een ander.

CU – Jako Sterrenburg

VVD – Herman 
Verweij

CDA –  Arie van 't 
Zelfde

D66 – Ramon Pardo 
Kruidenier

SGP – Jaco Brand

PvdA – Wim van 
Krimpen

Vergunningen &  

Bekendmakingen

Bestemmingsplan 
CKC Locatie 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam maakt bekend dat op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro) het bestemmingsplan 'CKC Locatie 
Alblasserdam' op 30 november 2021 door 
gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. Vanaf 
donderdag 9 december liggen de vastgestelde 
stukken voor zes weken ter visie.

Ter inzage
De beoogde ontwikkeling betreft het realiseren 
van twintig appartementen, ter plaatse van de 
voormalige kantine van korfbalverenging CKC 
Kinderdijk, nabij de Boezem – De Kreken in 
Alblasserdam.  Het plan en de bijbehorende 
stukken zijn digitaal te zien en te downloaden 
op www.alblasserdam.nl > Ruimtelijke  
plannen > Bestemmingsplannen > CKC locatie 
en op www.ruimtelijkeplannen.nl  
(NL.IMRO.0482. ckclocatie114-VG01).

Beroep 
Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen 
belanghebbenden beroep instellen bij de  
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Inwerkingtreding van het besluit  
Het bestemmingsplan treedt in werking met 
ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn 
naast een beroepschrift ook een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het bestemmingsplan niet in werking voordat 
op dat verzoek is beslist. Een verzoek om 
voorlopige voorziening kan worden ingediend 
bij de voorzitter van de afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Aan het 
instellen van beroep en het indienen van een 
verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten 
verbonden.  
 
Voor meer informatie over de hoogte hiervan 
kunt u contact opnemen met de griffier van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. 

Alblasserdam,  
8 december 2021
 
Burgemeester en wethouders  
van Alblasserdam
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Raads- en commissievergaderingen

De commissie Grondgebied vergadert digitaal 
op dinsdag 14 december en donderdag 16 
december vanaf 19.30 uur. Op dinsdag 14 
december staan de volgende bespreekpunten 
op de agenda: 
•  raadsvoorstel ontwikkeling Zuidelijk  

Havengebied Alblasserdam
•  raadsvoorstel instellen bestemmingsreserve 

aankoop woningen en gronden Ruigenhil
•  raadsvoorstel definitieve locatiekeuze Trans-

ferium en het raadsvoorstel verkeersstudie 
Grote Beer/De Helling

Op donderdag 16 december staan de volgende 
bespreekpunten op de agenda: 
•  raadsvoorstel definitieve accentkeuze voor de 

op te stellen omgevingsvisie
•  raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 

Kloos 
•  raadsvoorstel bestemmingsplan Oost  

Kinderdijk nabij 9

De gecombineerde commissie vergadert digitaal 
op dinsdag 14 december vanaf 19.30 uur.  

De volgende bespreekpunten staan op de 
agenda: 
•  raadsvoorstel eindevaluatie Participand
•  raadsvoorstel verhuur Nic.Beetsstraat 5
•  raadsvoorstel wijziging verordening Jeugdhulp
•  raadsvoorstel regels voor aanwending  

bestemmingsreserve Eneco
•  raadsvoorstel verordeningen gemeentelijke 

belastingen en heffingen 2022 
• raadsvoorstel vaststellen normenkader 
• raadsvoorstel 3e bestuursrapportage 2021

Meer informatie
Nadere informatie over en de agenda's en 
stukken kunt u vinden in het Raadsinformatie-
systeem (RIS) op de website van de gemeente 
Alblasserdam, https://raad.alblasserdam.nl/. 
Wilt u inspreken bij de commissie?  
 
Meld dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk  
voor dinsdag 14/16 december 12.00 uur, bij  
griffier@alblasserdam.nl. De vergaderingen zijn 
live te volgen via alblasserdam.notubiz.nl/live of 
via de website van de gemeente Alblasserdam.

Raadscommissies vergaderen

Nieuws

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
(BOA’s) en de politie  houden de omgeving 
Rembrandtlaan/Nicolaas Beetsstraat, Boerenpad, 
Scheldeplein en recreatiegebied Lammetjeswiel 
extra in de gaten. Over deze plekken komen 
veel meldingen binnen van bewoners die last 
hebben van vuurwerk.

Ruim honderd meldingen
Zij geven dit door via het emailadres handhaving 
@alblasserdam.nl. Sinds vorige maand roepen 
wij mensen op om overlast van vuurwerk via 

dit emailadres te melden. Er kwamen al rond 
de 150 meldingen binnen. De meeste daarvan 
zijn heel goed te gebruiken door de politie en 
de BOA's.

Beeld van de overlast
Door de meldingen ontstaat een beeld van 
waar en wanneer er overlast is. Hierdoor 
kunnen handhavers nog beter inspelen op de 
plekken die melders noemen. Wij hopen dat 
deze manier van werken helpt om de overlast 
vuurwerk te verminderen.

Extra toezicht na meldingen  
vuurwerkoverlast

Nieuws

De diensten van de bibliotheek en de gemeente 
worden gezien als essentieel. Daarom zijn de 
bibliotheek, de gemeentewinkel en het werk-
café van Smile in De Rederij open. Ook sinds de 
coronamaatregelen strenger zijn en veel locaties 
om 17.00 uur sluiten.

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. Dit geldt 
ook voor bezoekers van het werkcafé of mensen 
met een afspraak bij de gemeentewinkel.

Bieb ruimer open
Nu de bibliotheek in De Rederij zit, zijn ope-
ningstijden ruimer dan vroeger. Van maandag 
tot en met vrijdag kunt u tussen 8.30 en 17.30 
uur boeken halen. 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 in De Rederij is open op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 
14.00 uur. Om de 1,5 meter afstand te kunnen 
garanderen is het maximum aantal bezoekers 
voor het werkcafé 30. 

Mondkapje en coronacheck
Voor iedereen vanaf 13 jaar is het dragen van 
een mondkapje verplicht in de bibliotheek, 
het werkcafé 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. 
Wilt u iets eten of drinken in het werkcafé? 
Zorg dan dat u uw coronatoegangsbewijs kunt 
laten zien.

Bieb en gemeentewinkel zijn open

UW 
LOGO 
HIER

fixi.nl

HOUD 

JE BUURT 

IN VORM

GEBRUIK FIXI 

GRATIS

VERKEERSBORD 
STUK? MELD HET 
MET FIXI
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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 uitbreiden van de  
woning aan de achtergevel   

Locatie:  Touwbaan 18   
Datum besluit:  25-11-2021   
 
Activiteit:  Inrit/Uitweg   
Voor:  het maken van een uitweg   
Locatie:  Vinkenpolderweg 17    
Datum besluit:  23-11-2021   

Activiteit:  Kap   
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand  
(Prunus))   

Locatie:  Randweg achter nr. 141    
Datum besluit:  23-11-2021   

Activiteit:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand  
(Sophora japonica))   

Locatie:  Blokweerweg t.h.v. nr. 31   
Datum besluit:  23-11-2021   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden 
(Betula pendula (berken))   

Locatie:  Berkenpad   
Datum besluit:  24-11-2021   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van drie houtopstanden 
(twee Acer pseudoplatanus 
en een Betula nigra))   

Locatie:   Blokweerstoep t.h.v. nr. 13 
en 19,   

Datum besluit:  24-11-2021   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van acht houtopstanden 
(esdoorn))   

Locatie:  Oost Kinderdijk 9    
Datum besluit:  24-11-2021   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van vijf houtopstanden 
(linden))   

Locatie:  Oost Kinderdijk 9    
Datum besluit:  24-11-2021   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:   het plaatsen bouwafval-

container op parkeerplaats 
hoek Van Eesterensingel / 
Blokweerweg t.h.v. Beauty-
centrum Caro.   

Locatie:  Van Eesterensingel nabij 1   
Datum besluit:  23-11-2021   

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

Activiteit:  Kap   
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand   
Locatie:  Resedahof 12    
Datum besluit:  26-11-2021   

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzend-
datum 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 gronden 
van het bezwaar. Het bezwaar moet worden 
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). 
       
Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij besloten 
hebben de volgende aanvragen om omge-
vingsvergunning te verlengen met een beslis-
termijn van 6 weken: 
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een dakop-

bouw gelijk aan de buren   
Locatie:  Kievitstraat 19    
Datum besluit:  25-11-2021   

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren   

Voor:   het vervangen van twee 
bruggen in het Alblasserbos   

Locatie:  Rijksweg A15 1   
Datum besluit:  26-11-2021   
        
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 aanbrengen van  

gevelisolatie aan de  
buitenzijde van het pand   

Locatie:  Blokweerweg 2    
Datum ontvangst:  25-11-2021   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:  het kappen van een es   
Locatie:  Waalsingel    
Datum ontvangst: 25-11-2021   

Vergunningen & Bekendmakingen

Nieuws

Mensen vinden het stoken van hout vaak 
gezellig. Toch is het minder onschuldig dan het 
misschien lijkt. ,,Bij stoken komt rook vrij.  
En rook is altijd ongezond'', zegt de luchtexpert 
van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 
,,Ongeveer 23% van het fijnstof wordt door 
houtrook veroorzaakt. Dat is meer fijnstof dan 
verkeer uitstoot."

Kies een alternatief
In plaats van een houtkachel kunt u kiezen 
voor een elektrische gashaard. Of gebruik in de 
zomer een elektrische barbecue. Kiest u toch 
voor hout? Stook dan minder en sla af en toe 
een dagje over. Als het windstil of mistig is kunt 

u beter geen hout stoken. Zo houdt u rekening 
met uw buren. Op de website van Stookwijzer 
ziet u wanneer u beter geen hout kunt stoken.

Luchtkwaliteit
In 2020 sloten negen provincies en 36 gemeen-
ten met het rijk het Schone Lucht Akkoord.  
Zij willen de uitstoot van wegverkeer, machines, 
landbouw, scheepvaart, industrie en huishou-
dens naar beneden brengen. Ook de gemeente 
Alblasserdam heeft het akkoord ondertekend. 
Bij het verbeteren van de luchtkwaliteit werken 
we samen met de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid. Meer informatie en tips vindt u op 
www.ozhz.nl/schonelucht.

Houtstook niet onschuldig

Houd het ventilatierooster
in huis open tijdens het stoken 87

Hé goede buur, hoe houd jij het warm? 
8 tips voor minder rook en geur  

open

dicht
Controleer regelmatig of 
je goed vuur hebt

5 6

Laat de schoorsteen 
elk jaar vegen

Zet de luchttoevoer in 
de kachel helemaal open

2 431

Stook schoon, onbewerkt hout Leg het meest brandbare 
materiaal bovenop

Stook alleen droog hout 

15.5%

Sla soms een dagje over

Raads- en commissievergaderingen

Op dinsdag 14 december 2021 vergadert de  
gemeentelijke erfgoedcommissie. De vergadering 
vindt plaats vanaf 15.00 uur. Een gedeelte van 
de vergadering is openbaar. De vergadering zal 
online via Teams worden gehouden.

Een week voor de vergadering is de agenda 
beschikbaar. U kunt de agenda per email op-

vragen bij de secretaris van de erfgoedcommissie 
mevrouw c.m.corbeau@alblasserdam.nl. 
 
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? 
Meld u dan vóór maandag 13 december bij de 
secretaris via het emailadres hierboven of via 
telefoonnummer 14-078.

De erfgoedcommissie vergadert

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:



Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
maken ingevolge artikel 6.24 derde lid van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 12  
oktober 2021 een planschade / kostenverhaal-
overeenkomst (anterieure overeenkomst) is 
gesloten tussen de gemeente Alblasserdam en 
Stichting Woonkracht-10.

In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd 
ten behoeve van de herontwikkeling van de CKC 
locatie Alblasserdam.

Inzage 
Een korte zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de anterieure overeenkomst ligt vanaf 9 
december 2021 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage. Mocht u deze zakelijke beschrij-

ving willen inzien, verzoeken wij u om via het 
algemene telefoonnummer tel. 14078 contact 
op te nemen en te vragen naar dhr.  
M. Oosters om vervolgens een afspraak te plannen. 
De overeenkomst zelf ligt niet ter inzage.

Tegen de overeenkomst is geen bezwaar of 
beroep mogelijk.

Alblasserdam, 8 december 2021
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam

Gemeentenieuws

Activiteit:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (Ame-
lanchier arborea 'Robin Hill')   

Locatie:  Willem de Zwijgerlaan    
Datum ontvangst: 25-11-2021   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:   het gebruiken van een  

verplaatsbare telescoop-
kraan in de Eksterstraat en 
de Waalsingel   

Locatie:  Eksterstraat en Waalsingel    
Datum ontvangst: 22-11-2021   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:   het plaatsen van tijdelijke 

zeecontainers   
Locatie:  Oost Kinderdijk 361   
Datum ontvangst: 23-11-2021   

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:  Bouw  
Voor:   het plaatsen van een  

dakkapel op het voordak-
vlak van de woning   

Locatie:  Reederijstraat 27   
Datum ontvangst:  26-11-2021   
 
Vergunningen en Meldingen, 
8 december 2021

Vergunningen & Bekendmakingen   Vervolg

Kennisgeving kostenovereenkomst 
"CKC Locatie Alblasserdam"


