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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.

Nieuws

Nieuw gezicht
Op deze plaats treft u regelmatig een column 
van een lid van het gemeentebestuur. Vandaag 
een nieuw gezicht. Mijn naam is Kees Jongmans 
en ik ben op 15 december jongstleden geïnstal-
leerd als wethouder in uw mooie gemeente 
Alblasserdam. Ik mag tijdelijk Dorien Zandvliet 
vervangen die jammer genoeg vanwege ziekte 
enige tijd is uitgeschakeld. Dorien is wethouder 
voor de PvdA, dat ook mijn partij is. Dat ligt 
voor de hand.

Ik stel me graag even voor 
Ik woon in Roosendaal West-Brabant. Ik ben 
daar 8 jaar wethouder geweest van 2006 
tot 2014. Na de verkiezingen in 2014 ben ik 
officieel met pensioen gegaan maar niet stil 
gaan zitten. Ik ben actief geworden vooral 
in de thuiszorg, de jeugdzorg en de aanpak 
van armoede. In november vorig jaar ben ik 
benaderd door de PvdA van Alblasserdam of ik 
bereid zou zijn om tijdelijk de plaats van Dorien 
in te vullen. Ik heb daar goed over na moeten 
denken en met mijn vrouw moeten overleggen. 
Na een paar goede gesprekken heb ik positief 
gereageerd met de installatie op 15 december 
als gevolg. Zoals gemeld ben ik getrouwd (mijn 
tweede huwelijk, mijn eerste vrouw is ruim 
20 jaar geleden overleden), ik heb 2 zoons, 6 
kleinkinderen en 3 zogenaamde ‘bonuskinde-
ren’. Een vervelend woord trouwens. Ik ben 72 
jaar en daarmee in één klap de oudste van het 
college.

Prachtig dorp
In de kennismakingsgesprekken die ik met 
velen heb, is steevast de vraag wat ik vind van 
Alblasserdam. Ik meld dan steeds dat ik het 
een prachtig dorp vind met veel historie, gele-
gen tussen het water met z’n enorme dynamiek 
en bedrijvigheid en aan de andere kant het 
werelderfgoed de molens. Maar in mijn werk 
speelt niet het dorp de grootste rol maar de 
inwoner. Die staat in mijn portefeuille (zorg, 
welzijn, onderwijs) centraal. En die inwoner ken 
ik nog niet genoeg. Ik hoop dat u mij erbij gaat 
helpen om dat te veranderen zodat ik in mijn 
werk aan de slag kan met zaken die de 
Alblasserdammer nodig heeft.

Gezondheid
Ik ben ook wethouder publieke gezondheid. 
Het is dan ook onvermijdelijk om iets te zeggen 
over corona. Het vaccineren is begonnen en 
vroeger of later worden ook wij allen door de 
GGD uitgenodigd. Ik hoop dat u in het belang 
van uzelf maar zeker 
ook van uw omgeving 
gebruik zult maken 
van de mogelijkheid 
om u goed te laten in-
formeren en dan een 
beslissing te nemen.

Kees Jongmans, 
wethouder

Blik op ons college

Kinderboerderij zoekt secretaris
Wilt u uw vrije tijd leuk en nuttig besteden? En 
bent u handig met de computer? Misschien is 
secretaris worden bij de Stichting 
Kinderboerderij Alblasserdam dan wel iets 
voor u. De vacature staat hieronder.

Kinderboerderij behouden
,,Het welzijn van de dieren en bezoekers 
staat bij ons voorop’’, zegt Gonnie Verboom, 
bestuurslid van de kinderboerderij. ,, Om ons 
bestuur uit te breiden zijn wij dringend op zoek 
naar een secretaris op vrijwillige basis. 
We willen heel graag dat mensen en dieren 
zich welkom voelen en dat we dit mooie stukje 
groen voor Alblasserdam kunnen behouden. 
Natuurlijk mag u ons benaderen voor meer 
informatie of eens gezellig langskomen.’’

U kunt contact zoeken met de kinderboerderij 
via emailadres: g-verboom@ hotmail.com. 
U kunt ook Gonnie Verboom ook bellen: 
06 – 283 23 511.

Wie zijn wij? 

De Kinderboerderij in Alblasserdam staat garant 

voor  een gezellige ochtend of middag voor en 

met (klein)kinderen. De toegang is gratis en alle 

dieren verheugen zich al op de 

komst van de bezoekers. De 

kinderboerderij wordt geheel 

gerund door vrijwilligers. 

Regelmatig komen bij ons de 

schoolklassen langs voor een 

leuk lesprogramma. Ook organiseert de 

kinderboerderij activiteiten gedurende het jaar. 

Wie zoeken wij? 

De Kinderboerderij is op zoek naar een 

secretaris. Je bent verantwoordelijk voor het 

maken van de agenda’s, het bijhouden en 

uitwerken van de notulen, het 

beheren van alle niet 

financiële administraties en de 

eindredactie van het 

jaarverslag, beleidsplan en de 

nieuwsbrieven. Het bestuur 

vergadert om de zes weken. Ben jij de 

vrijwilliger die het team van de Kinderboerderij 

gaat versterken? Neem dan snel contact op. 

Secretaris 

Stichting Kinderboerderij Alblasserdam 
zoekt bestuurslid 

www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl 
kinderboerderijdeplantage@gmail.com  

Op zoek naar leuk vrijwilligerswerk? 
Misschien is deze vacature iets voor jou! 

Naamgeving Gemeentelijk Gebouw
Burgemeester en wethouders hebben op 12 
januari 2021 besloten om de naam De Rederij 
toe te kennen aan het pand Cortgene 2. Het 
besluit is genomen op grond van artikel 2 
van de Verordening naamgeving en num-
mering Alblasserdam en artikel 6 van de Wet 
basisregistratie adressen en gebouwen. Tegen 
bovenstaand besluit kunnen belanghebbenden 

op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen 6 weken na publicatie een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam, Postbus 2, 
2950 AA  Alblasserdam

Alblasserdam, 27 januari 2021

Vergunningen & Bekendmakingen
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Martijn Beekhof, directeur van IKC De Twijn. ‘Mensen in het onderwijs en ouders 
verdienen een groot compliment.’  

Foto Cees van der Wal

‘Online onderwijs kan de klas niet vervangen’

Waar loop je tijdens de coronacrisis tegen-
aan? Wat is voor jou en je collega’s op dit 
moment de grootste uitdaging?
,,Wij hebben meerdere uitdagingen tegelijk. 
Het regelen van noodopvang voor kinderen, 
om te beginnen. Dat zijn niet alleen kinderen 
van ouders met een cruciaal beroep in de vitale 
sectoren. We vangen ook kinderen op bij wie 
de thuissituatie niet geschikt is voor thuison-
derwijs. Of kinderen voor wie thuisonderwijs 
om een andere reden niet werkt. Voor alle an-
dere leerlingen proberen we zo goed mogelijk 
thuisonderwijs te organiseren zodat ze zo min 
mogelijk achterstand oplopen.

Wat is het grootste verschil tussen online 
lesgeven en in de klas?
Het groepsgevoel, want dat kun je online bijna 
niet oproepen. En dat groepsgevoel speelt een 
grote rol bij de motivatie van leerlingen. Ook 
voor jonge kinderen en kinderen in de opvang 
is het contact met anderen heel belangrijk.

Hoe houd je het groepsgevoel vast?
Natuurlijk laten we kinderen online in groepjes 
werken. De beleving daarvan is alleen heel an-

ders dan wanneer ze met elkaar in de klas zit-
ten. De leeftijd van de leerlingen speelt ook een 
rol. In de groepen 6, 7 en 8 kun je online meer 
doen dan bij de peuters. Overigens bieden we 
ook hen een thuispakketje aan. We voelen ons 
verantwoordelijk voor alle kinderen.

Wat denk je dat de gevolgen zullen zijn van 
deze coronatijd?
Het is een utopie om te denken dat kinderen 
geen achterstand oplopen. Normaal zouden 
wij in groep 3 nu heel intensief met lezen bezig 
zijn. Het is voor ouders bijna niet te doen om 
dat over te nemen. We zijn voorzichtig al aan 
het nadenken over hoe we de kinderen na de 
crisis kunnen helpen om achterstanden in te 
lopen. Bijvoorbeeld door extra leerkrachten 
in te zetten. Daar is dan wel geld voor nodig. 
Ik hoop dat scholen dan op steunmaatregelen 
kunnen rekenen, net als bedrijven.

Wat is jouw oproep aan de 
Alblasserdammers?
Ik begin met een groot compliment aan mijn 
collega`s en alle mensen in het onderwijs en 
de kinderopvang van wie veel wordt gevraagd. 

Zij hebben het beste voor met de kinderen en 
zorgen dat het onderwijs door kan gaan. Ook 
de ouders verdienen een compliment. Zo goed 
en zo kwaad als het gaat ondersteunen zij naast 

hun werk hun kinderen en het Kindcentrum. 
Iedereen wil dat alles zo snel mogelijk weer 
normaal is. Dat lukt alleen als we ons aan alle 
maatregelen houden, ook de nieuwe.

Nieuws

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

Activiteit: Roerende zaken   
Voor: het opslaan van schaftcontainer, 
afvalcontainer, opslagcontainer, toilet-unit   
Locatie: Adriaan van Ostadelaan 6   
Datum besluit: 11-01-2021   
 
Activiteit: Roerende zaken   
Voor: het plaatsen van een bouwkeet en toilet   
Locatie: Rietvoorn 37   
Datum besluit: 13-01-2021   

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 dagte-
kening, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar zich richt en de gronden van 
het bezwaar. Het bezwaar moet worden gericht 
aan het college van burgemeester en wet-
houders 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 omgevings-
vergunning hebben ontvangen: 

Activiteit: Bouw   
Voor: het aanleggen van (gedeeltelijk) terrein-
verharding middels een onderheide betonvloer   
Locatie: Hoogendijk 1   
Datum ontvangst: 13-01-2021   
 
Activiteit: Weg aanleggen of veranderen   
Voor: het verbreden van een bestaande uitrit   
Locatie: W B van der Veldenstraat 18   
Datum ontvangst: 12-01-2021  

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. 
 
Ingetrokken aanvragen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ingetrokken: 

Activiteit: Bouw   
Voor: het verbouwen van de woning   
Locatie: Blokweerschekade 1   
Datum ontvangst: 19-11-2020   
 
Vergunningen en Meldingen, 
woensdag 27 januari 2021       

Vergunningen & Bekendmakingen Nieuws

Online workshop omgaan met 
kindermishandeling

Bent u vrijwilliger bij een vereniging in ons dorp 
en wilt u meer weten over kindermishande-
ling? Bijvoorbeeld hoe u dit herkent en wat u 
dan kunt doen? Geef u dan op voor de online 
workshop op woensdag 24 februari van 19.30 
tot 21.00 uur.
 
De leiding is in handen van Eline Kortman van 
Veilig Thuis. Deze organisatie is meldpunt voor 
huiselijk geweld en kindermishandeling en  
geeft advies en ondersteuning. De workshop 
gaat over:
• Het bestaan van kindermishandeling
• Het herkennen van kindermishandeling
• Het melden van kindermishandeling bij 

Veilig Thuis
In Nederland groeit circa 3 procent van alle kin-
deren op in onveilige gezinssituaties. Het doel 

is om aandacht te vragen voor dit probleem en 
aan oplossingen te werken.

Aanmelden voor workshop
Wilt u meedoen aan de online workshop via 
MS Teams op 24 februari? Meldt u zich dan 
aan bij Sjors Hendriks, 
se.msc.hendriks@alblasserdam.nl.

Wat betekent het coronavirus voor het verenigingsleven, de ondernemers, het 
onderwijs, de zorg en onze inwoners? Op deze plek laten wij met regelmaat een 
Alblasserdammer aan het woord die erover vertelt. Vandaag: Martijn Beekhof, 
directeur van Integraal Kindcentrum De Twijn. 
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Naar buiten tijdens avondklok? Alleen met een verklaring
De avondklok moet er voor zorgen dat minder 
mensen elkaar ontmoeten. Heeft u een geldige 
reden om de straat op te gaan? Dan moet u 
een verklaring op zak hebben. Het formulier 
dat u hiervoor nodig heeft kunt u downloaden 
of afhalen in De Rederij.

Wel of niet naar buiten?
Heeft u een hond? Dan kunt u na 21.00 uur 
met uw hond aan de lijn de straat op. U heeft 

dan geen verklaring nodig. Wie om een andere 
reden na 21.00 uur de deur uit gaat moet een 
formulier met een verklaring bij zich dragen. Er 
is een Eigen verklaring en een Werkgeversver-
klaring.

Eigen verklaring avondklok
Gaat u bijvoorbeeld medicijnen halen bij de 
apotheek of moet u weg omdat u mantelzorger 
bent? Dan vult u een formulier in waarop u 

aangeeft waarom u op straat bent. Dit  
formulier heet Eigen verklaring avondklok. 

Werkgeversverklaring avondklok
Bent u voor uw werk buiten? Dan heeft u ook 
een Werkgeversverklaring avondklok nodig. 
Deze verklaring moet uw werkgever invul-
len. Wie voor zijn werk op pad gaat moet de 
Werkgeversverklaring én de Eigen verklaring bij 
zich hebben.

Zorg voor een geldige verklaring
Let op: Alleen de formulieren van de rijksover-
heid zijn geldig. U vindt ze op 
www.rijksoverheid.nl/avondklok. Heeft u geen 
computer of printer? Bij de balie in De Rederij, 
Cortgene 2, kunt u de Eigen verklaring avond-
klok en de Werkgeversverklaring avondklok 
van de rijksoverheid afhalen. Kijk voor meer 
informatie op www.rijksoverheid.nl/avondklok 
of bel 0800-1351

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok 

of bel 0800-1351 

21 januari 2021

Avondklok: blijf binnen 

Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen  
dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. 

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.

Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn: Kijk op rijksoverheid.nl/ 
avondklok voor de 
mogelijke verklaring(en) 
die je bij je moet hebben 
als het toch noodzakelijk is 
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de 
avondklok naar buiten, 
dan loop je het risico op 
een boete van €95.

De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.

4.30 uur21.00 uur

Bij een calamiteit 

 
Dringende (medische) hulp aan 
mensen en dieren 

 
Uitlaten van een aangelijnde 
hond (dit doe je alleen) 

 
Voor een uitvaart

Voor werk 

 
Reizen naar het buitenland en 
terug naar Nederland 

 
Na een oproep van een rechter of 
officier van justitie 
 

Een examen voor mbo, hbo of wo. 

 
 


