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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!

CJG
088-1237007

Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190

Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031
Ondernemersloket
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 lo-
ket op onze website www.alblasserdam.nl.
Hier kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per
week terecht.
U vindt er niet alleen informatie; 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.

Op de website www.stichtingwelzijnalblas-
serdam.nl leest u meer over de activiteiten
en ondersteuningsmogelijkheden die de

stichting u kan bieden.
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.
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Webinar slachtoff ers toeslagenaff aire 
Voor ouders die gedupeerd zijn door de toe-
slagenaffaire organiseert de Belastingdienst 
op 19 januari, van 20.00 tot 21.30 uur, een 
online bijeenkomst (webinar). Wilt u deze 
bijeenkomst bijwonen? U kunt zich aanmel-

den op: www.socialedienstdrechtsteden/
toeslagaffairedrechtsteden. Hier vindt u ook 
meer informatie over ondersteuning aan 
gedupeerden van de toeslagenaffaire in de 
Drechtsteden.

Luchtexpert aan het woord over houtstook

'Probeer de rook te verminderen'

Is hout stoken ongezond? Ja, zegt Linda, lucht-
expert bij de omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid. ,,Bij hout stoken komt altijd rook vrij. 
Rook is altijd vervuilend en altijd ongezond. 
Daarom is het belangrijk om te weten dat je 
veel kunt doen om rook fl ink te verminderen."

Zwitserse methode
Het wisselt sterk hoeveel rook een kachel 
geeft. "Veel mensen hebben er geen idee van, 
maar stoken al jaren verkeerd. Met eenvou-
dige tips kun je de rook fl ink verminderen'', 
legt Linda uit. ,,Zet bijvoorbeeld het schuifje 
open voor meer luchttoevoer. En gebruik de 
Zwitserse methode: leg de grote takken losjes 
onderop en plaats bovenop wat kleinere tak-
ken en aanmaakblokjes. Steek het vervolgens 
van boven aan.''

Wind
Ook het weer speelt een rol. ,,Bij windstil weer 
blijft de rook hangen. Het is dan beter om een 
dagje over te slaan. In dichtbevolkte gebieden, 
zoals een woonwijk, geeft een houtkachel 

natuurlijk veel sneller overlast.''

Fijnstof
In Nederland wordt houtstook steeds vaker 
genoemd als vervuiler van de lucht. Linda ver-
telt dat  11% van de fi jnstofconcentratie door 
houtrook uit woningen komt. Ook veroorzaakt 
het bijna 9% van gezondheidsklachten, blijkt 
uit onderzoek van het RIVM. ,,Het is best een 
fl ink aandeel. Daarom maakt het echt uit als 
mensen met de tips aan de slag gaan."

Strengere eisen
Om de luchtkwaliteit te verbeteren praat de 
rijksoverheid met de kachelbranche over 
strengere eisen voor nieuwe kachels. Denk 
bijvoorbeeld aan fi lters. Linda: ,,Ook wordt 
gewerkt aan een meetmethode om overlast 
te kunnen meten. Gemeenten kunnen die 
gebruiken bij de handhaving.''

Vergunningen aanscherpen
De omgevingsdienst en de gemeente onder-
zoeken of zij strengere eisen kunnen stellen 
aan vergunningen voor bedrijven. Bijvoor-
beeld als eis stellen dat bedrijven nieuwere 
technieken gebruiken om uitstoot te ver-
minderen. Linda: ,,Ook nieuwe brandstoffen 
bieden kansen, zoals rijden op elektriciteit en 
waterstof. Of denk aan een elektrische kachel 
in plaats van stoken met hout. Het draagt 
allemaal bij aan een schonere lucht." Kijk voor 
meer informatie en alle tips op www.alblas-
serdam.nl/houtstook. 
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VRAGEN OVER UW 
WOZ-WAARDE?
SVHW helpt!

(0186) 577 222 

WWW.SVHW.NL

Raadscommissies vergaderen
De commissie Grondgebied en de commissie 
Bestuur en Samenleving vergaderen (digitaal) 
op dinsdag 19 januari vanaf 19.30 uur. De 
vergaderingen kunt u live volgen via https://
alblasserdam.notubiz.nl/ of via de website van 
de gemeente Alblasserdam. Hier vindt u ook 

de agenda's en de stukken. Wilt u inspreken 
bij de commissie? Meld dit zo spoedig mo-
gelijk, maar uiterlijk voor dinsdag 19 januari 
16.00 uur, bij griffi  er@alblasserdam.nl, dan 
ontvangt u nadere informatie over het gebruik 
van Microsoft Teams.

Raads- en commissievergaderingen



Geanne Kwakernaak: 'Iedereen heeft zo zijn eigen uitdagingen'
 Foto Cees van der Wal
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'Door corona hebben meer mensen onze hulp nodig'
Wat betekent het coronavirus voor het verenigingsleven, de ondernemers, het onder-
wijs, de zorg en onze inwoners? Op deze plek laten wij met regelmaat een Alblasser-
dammer aan het woord die erover vertelt. Vandaag: Géanne Kwakernaak, maatschap-
pelijk werker en cliëntondersteuner bij Stichting De Sociale Basis. Dit is een onderdeel 
van MEE- Vivenz, organisatie voor maatschappelijke dienstverlening.

Waar loop je tijdens de coronacrisis tegen-
aan? Wat is voor jou en je collega's op dit 
moment de grootste uitdaging?
De zorg laagdrempelig houden is best een 
grote uitdaging. Een huisbezoek is in deze tijd 
niet vanzelfsprekend. Daarom hebben we nu 
met veel mensen online contact. Voor som-
mige mensen is dit handig of een praktische 
aanvulling op de hulp die ze al kregen. Voor 
anderen is het juist een drempel. Iedereen 
wil graag zo snel mogelijk geholpen worden. 
Wij zijn er scherp op om cliënten uit te vragen 
of ze corona-gerelateerde klachten hebben. 
We krijgen niet altijd een helder antwoord 
en soms staan we dan voor verrassingen. Als 
hulpverleners lopen we daardoor soms on-
nodig risico.  

Welke maatregelen werken goed en welke 
minder goed?
In het begin vergaten mensen die bij ons op 

kantoor kwamen nog wel eens een mondkapje 
te dragen. Inmiddels is iedereen daar wel aan 
gewend. Met de collega's hebben we afspra-
ken gemaakt wie wanneer aanwezig is. Dat 
loopt goed. We merken dat door corona meer 
mensen overbelast raken en hulp nodig heb-
ben. En oplossingen zijn nu lastiger of soms 
helemaal niet te vinden.

We zijn nog niet van de strenge lockdown 
af. Wat gaat dat betekenen voor jou?
Dat betekent voorlopig nog alleen fysiek 
contact met cliënten en collega's wanneer dat 
nodig is. Online contact blijft dus belangrijk. 
De vraag naar hulp neemt toe maar onze 
capaciteit blijft hetzelfde. 
We kunnen niet alle problemen direct oplos-
sen, terwijl mensen dat vaak wel verwachten. 
In deze tijd vind ik het nog belangrijker om 
verwachtingen bespreekbaar te maken.

Wat is jouw oproep aan de
 Alblasserdammers?
We hebben allemaal te maken met corona en 
alle uitdagingen die dit met zich meebrengt. 

Om je eigen situatie te relativeren, helpt het 
om oog te hebben voor mensen om je heen. 
Iedereen heeft zo zijn eigen uitdagingen.
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In 2050 willen we helemaal energieneutraal zijn.  
We hebben daarvoor 5 doelen vastgesteld:

1  We stoppen met het gebruik van aardgas
2  We stoppen met het gebruik van benzine en diesel
3  We gaan fl ink besparen op energie
4  We gaan onze energie duurzaam opwekken
5  We zorgen dat de energietransitie kansen biedt 
 voor de inwoners in de Drechtsteden

Warmte halen we uit 
restwarmte van 
afvalverbranding, 
uit de aarde 
(geothermie) of 
uit water 
(aquathermie). 

    Deze duurzame 
   warmte komt via 
   warmtenetten de 
   huizen binnen.

Elektriciteit gaan we 
opwekken via:

•    Zonnepanelen op 
      grote daken

•    Zonneparken in 
      ongebruikte gebieden 
      (langs de snelweg bijvoorbeeld) 

Minder 
CO2-uitstoot

Betaalbaar 
voor iedereen

Nieuwe 
werkgelegenheid

Inwoners denken 
en praten mee

Zorgvuldige 
(landschaps-)keuzes

Dit vinden we belangrijk:

Warmte in 2030

    

Elektriciteit in 2030

Gehandicaptenparkeerplaats 
Pieter de Hoochplaats
Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Alblasserdam maakt be-
kend, dat het heeft besloten om een gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats aan te 
leggen en hiertoe een bord model Reglement 
Verkeerstekens 1990 met een onderbord te 
plaatsten.

Deze gehandicaptenparkeerplaats zal worden 
aangelegd op de volgende locatie: Pieter de 
Hoochplaats ter hoogte van de ingang van De 
Hooch II.

Belanghebbenden kunnen gedurende een 
termijn van zes weken na heden o.g.v. artikel 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen 
voornoemd besluit bezwaar instellen bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasser-
dam. Het bezwaar moet schriftelijk worden 
ingediend en tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener,
- de dagtekening,
-  een omschrijving van het besluit waartegen 

het bezwaar is gericht en,
- de gronden van het bezwaar.

Vergunningen & BekendmakingenNieuws

Hoe en waar kunnen we energie 
opwekken?
We moeten in Nederland de omslag maken 
naar duurzame energie. We onderzoeken of 
we zonnepanelen kwijt kunnen op plekken 
zoals bermen, (voormalige) stortplaatsen en 
braakliggende terreinen. Ook kijken we naar 
locaties voor zonneparken en windturbines. 
In de Drechtsteden hebben we hiervoor drie 
zoekgebieden benoemd: bij rangeerterrein 
Kijfhoek in Zwijndrecht, langs de A16 en langs 
de A15.

Denkt u weer met ons mee?
In december hebben we online al met 

inwoners en professionals uit de Drechtste-
den gesproken over 'zon in restruimten' en 
'grootschalige opwek van duurzame energie'. 
Tot en met maart 2021 hebben we nog twee 
rondes met inwoners en professionals over 
deze twee thema’s. De eerstvolgende ronde 
is van 25 januari t/m 14 februari. Voor de drie 
zoekgebieden organiseren we in de week van 
25 januari ook weer een informatiebijeen-
komst. Meer lezen of u alvast aanmelden? Kijk 
op: https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/
alblasserdam
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Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het indelen van het b

estaande kantoorgebouw 
in 4 appartementen  

Locatie:   Vinkenpolderweg 38 
Datum besluit:  30-12-2020  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het bouwen van een 
vrijstaande woning  

Locatie:    Vinkenpolderweg 27 d 
(was Vinkenpolderweg 
kavel 4, nabij nummer 
27E)  

Datum besluit:  29-12-2020  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het bouwen van een nieuw 
havenkantoor op een 
ponton  

Locatie:   Haven 2
Datum besluit:  28-12-2020  

Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voornemens zijn een omge-
vingsvergunning te verlenen voor de volgende 
activiteiten:

Activiteit:  Brandveilig gebruik  
Voor:    brandveilig gebruik drij-

vende accommodatie  
Locatie:    Marineweg 1 

Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter zake 
zijnde stukken liggen van 7 januari 2021 tot 
en met 18 februari 2021 ter inzage. De stuk-
ken kunnen worden ingezien na telefonische 
afspraak, tel. 078 - 770 61 05:
-  elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en 

op maandag- en woensdagmiddag van 
14.00 uur tot 16.00 uur

- tevens op maandagavond tot 21.00 uur.

Bovenstaande informatie voor het inzien 
van stukken kan afwijken in verband met 
de corona maatregelen. Voor het laatste 
nieuws raadpleeg de website van uw 
gemeente.

Een afspraak kan gemaakt worden via het tele-
foonnummer 14078, de naam van de gemeen-
te dient vervolgens te worden ingesproken.

Zienswijzen
Vanaf de dag van de ter inzage legging kan een 
ieder gedurende 6 weken schriftelijke of
mondelinge zienswijzen inbrengen bij burge-
meester en wethouders van Alblasserdam, 
namens dezen Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. 
Hierna zullen wij een defi nitief besluit opstel-
len waartegen belanghebbenden beroep 
kunnen instellen.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep 
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden 

ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen de ontwerpbeschikking en men belang-
hebbende is.

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

Voor:    het onttrekken van 
een woning uit de 
woningvoorraad 

Locatie:   Dominee B. Toesplein 5 
Datum besluit:  30-12-2020 

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 ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen:

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een 

overkapping en schutting  
Locatie:   Oost Kinderdijk 217  
Datum ontvangst:  30-12-2020  

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het bouwen van een 

woning  
Locatie:   Vlashof kavel 353 
Datum ontvangst:  29-12-2020  

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, 
13 januari 2021

Dorp met karakter




