
Perspectief
Tijdens de afgelopen 
raadsvergadering heb-
ben we bij de plannen 
voor 2022 stilgestaan. 
Hierbij onze belangrijk-
ste punten:

• Wonen: gevraagd naar een update van de  
 Woonvisie met aandacht voor visie, door 
 stroming op de woningmarkt en het behouden 
 van groen. 
• Veiligheid: expliciet aandacht gevraagd 
 voor focus op ondermijning en jeugdwerk, 
 en vasthouden aan handhaving ambities. 
• Afvalbeleid: de SGP wil de afvalstoffen 
 verhoging beperken (2 x 20 EUR in 2022/23) 
 en daarom nu al de discussie starten over 
 hoe we met afval moeten omgaan. Alle andere 
 partijen willen dit pas na de verkiezingen 
 oppakken. 
• Centraal zorgpunt in Alblasserdam: lokaal  
 gaan we steeds meer doen voor jong & oud. 
 Daarom steunen we het ontwikkelen van een 
 “sociaal centrum” in het oude bibliotheek
 gebouw. Voor alle sociale problemen, één 
 toegang.

Genoeg te doen
We hebben een gezond 
fi nancieel perspectief. 
De woonlasten zullen 
licht stijgen maar onze 
dorpse voorzieningen
komen niet in het ge-
ding. Hiermee staat 
Alblasserdam qua 
woonlasten onder het 
landelijk gemiddelde 
in de lijstjes. Tijdens de algemene beschouwingen 

hebben we een motie ingediend om de opgang 
Nedersassen netjes op te knappen en aan te laten 
sluiten bij het succesvolle Raadhuisplein. De motie 
is aangenomen door bijna de voltallige raad. We 
zijn blij dat we naast de toegankelijkheid voor 
ouderen en mindervaliden ook een fysieke op-
knapbeurt kunnen realiseren. We hebben extra 
aandacht gevraagd voor het bouwen van woning-
en. We willen graag dat Alblasserdammers 
eerder in aanmerking komen voor het kopen 
of huren van een huis. We weten dat bouwen 
soms op gespannen voet kan staan met ons 
groen. Daarom willen we samen met de Groene 
Long bekijken of we het park Huis te Kinderdijk 
een beschermde status kunnen geven. Kortom 
genoeg te doen! Handen uit de mouwen in de 
richting van 2022!

Algemene 
beschouwingen
Terugkijken naar het 
afgelopen jaar is extra 
speciaal door alle ge-
beurtenissen vanwege 
de coronapandemie. 
Het heeft ons leven, 
onze gezondheid, ons 
wonen, school of werken 
voor een groot deel bepaald. En niet te vergeten 
onze geloofsbeleving, waarbij de kerk vaak niet 
bezocht kon worden. Alblasserdam heeft het 
fi nancieel niet makkelijk, dit komt vooral door de 
uitgaven binnen het Sociaal domein. Gelukkig 
komt er nu wel extra geld van het rijk, maar 
het blijft de vraag of dit genoeg is. We kijken uit 
naar de realisatie van het transferium, de cen-
trale toegang in de oude bibliotheek, de opgang 
van de Nedersassen, de diverse woningbouw-
projecten met aandacht voor natuur. Laten we 
vooral bouwen voor Alblasserdammers, zodat er 
ook doorgeschoven wordt in het woningaanbod 
en ook starters een kans krijgen. Er moet extra 
geld komen voor handhaving en het aanpakken 
van ondermijning.  Alblasserdam moet schoon 
en goed bereikbaar zijn. De CU wenst u een 
goede zomervakantie toe!

Groen!
Er is veel te doen over 
het groen in ons dorp, 
en terecht. Tijdens de 
algemene beschouwin-
gen was het wat ons 
betreft het belangrijk-
ste onderwerp. Alblas-
serdam heeft nog een 
aantal mooie groene 
zones en die moeten 
blijven. Sterker nog, 
D66 breidt het groen graag uit. Bestaande wijken 
hebben extra groen nodig en daar moet de
komende jaren voor gezorgd worden. Bij klimaat-
verandering moeten we zorgen dat regen opge-
vangen wordt, door groen en geen tegels. De 
Groene Long maar ook het groen aan de randen 
van ons dorp moeten behouden blijven en be-
schermd worden. Daarnaast moeten we groen 
en duurzaam bouwen op plekken waar het kan. 
Er is grote behoefte aan betaalbare huizen voor 
jonge starters en voor ouderen. Het Vinkenpolder-
Noord bedrijventerrein kan omgevormd worden 
tot woonwijk. Een Fit en Groen dorp betekent 
ook dat er geschikte plekken zijn waar bedrijven 
kunnen doorgroeien, bijv. op het Nedstaalterrein. 
D66 wil groen behouden en uitbreiden, groen 
bouwen maar zeker niet bouwen in het groen!

Perspectief
De laatste Perspectief-
nota van dit college geeft 
weinig perspectief. 
Stijgende kosten voor 
uitvoering Jeugdwet, 
Wmo en Participatiewet. 
Geprobeerd wordt door 
meer preventie de kosten 
te beperken. Zal dit 
voldoende resultaat 
opleveren? De centrale loketfunctie voor hulp-
verlening kost 1 miljoen verbouwkosten van de 
oude bibliotheek en dat betekent minder geld 
naar de zorg. Voor u als inwoner is lastenver-
hoging het perspectief, komend jaar €20 per 

huishouden meer afvalstoffenheffi  ng, 1,5% 
OZB verhoging en doorbelasten van precario-
gelden. De VVD heeft hier grote moeite mee. 
De VVD heeft breed draagvlak gevonden om 
woningen alleen te bouwen voor eigen inwoners, 
om jongeren en starters te binden aan Alblas-
serdam en voor ouderen om de doorstroom 
in de woningmarkt te bevorderen. Dit geeft 
perspectief!

Perspectief in 2022?
In de perspectiefnota 
staan de beleidsdoelen 
waarop straks de fi nan-
ciële begroting wordt 
opgesteld. De laatste 
voor de verkiezingen 
van 16 maart 2022. Dit 
college zit niet stil. Zo 
wordt de nog te reali-
seren centrale toegang 
in de oude bibliotheek een speerpunt. Een 
prachtige plek met 1 loket voor zorg, hulp en 
begeleiding naar werk en onderwijs. De inzet 
van parkeergelegenheid voor het beheersen 
van vervoers- en bezoekersstromen naar de 
Kinderdijkse molens. Dit maakt ons dorp veiliger 
maar vooral ook rustiger. Als PvdA maken we ons 
zorgen over onze ouderen. We hebben hiervoor 
met succes, meer aandacht gevraagd. De groep 
ouderen wordt niet alleen groter maar ook de 
gemiddelde leeftijd gaat omhoog. Dit resulteert 
in meer zorg, aangepaste woningen en bege-
leiding bij eenzaamheid. En niet te vergeten: 
er volgen opnieuw corona gerelateerde acties 
voor de jeugd en voor behoud van onze lokale 
voorzieningen. PvdA: wij staan voor liefdevolle 
zorg en gelijke kansen voor iedereen. 

 Aandacht voor 
 groen: motie inge
 diend over “natuur
 inclusief bouwen”. 
 Motie unaniem aangenomen! Doelen zijn 
 positieve effecten op gezondheid, woon-
 plezier, klimaatadaptatie en waterberging. 
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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 inwo-
ners van 18 jaar en ouder met een psychi-
atrische aandoening, chronische ziekte, 
lichamelijke, verstandelijke of psychoso-
ciale beperking. Bij het informatiepunt 

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: 
achterwacht.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 aanvra-
gen 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

D66, Ramon Pardo 
Kruidenier

CU, Jako Sterrenburg

CDA, Arco Strop

VVD, Arjan Dekker

PvdA, René Zonnebeld

SGP, Albert Brasser 

Automobilisten kunnen zich op woensdag 
4 augustus bij Paramedisch Centrum Haven 
Fysiotherapie medisch laten keuren voor 
de verlenging van hun rijbewijs.

Afspraak maken
Een medische keuring voor het verlengen 
van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar 

of ouder bent of wanneer u een zogenoemd 
groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen. 
Een keuring kan ook nodig zijn wanneer u om 
een medische reden een arts moet bezoeken 
van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
(CBR). Automobilisten van 75 jaar en ouder be-
talen €50,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E 
tot 75 jaar is de prijs € 70,00. Een afspraak voor 

het spreekuur kunt u uitsluitend maken via 
de organisatie RegelZorg: www.regelzorg.nl of 
tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 
2323 300.

Begin op tijd
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in 
de gaten en begin 5 maanden voor deze datum 

met het verlengen van uw rijbewijs, als u ook 
medisch gekeurd moet worden. Meer informatie 
over de medische keuring vindt u op de website 
van het CBR, www.cbr.nl.

Nieuws

Rijbewijskeuringen CBR in Alblasserdam
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Misschien bent u nog niet gevaccineerd tegen 
corona omdat u vragen hebt? Of misschien 
vindt u de afstand naar de plaatsen waar u 
geprikt kunt worden te groot? Daarom staat 
op maandag 26 en dinsdag 27 juli een prikbus 
van de GGD in het dorp. Daar kunt u vragen 
stellen en informatie krijgen. U kunt zich meteen 
ook laten vaccineren als u dat wilt. De GGD 
heeft dit opgezet in afstemming met ons.

Plekken en tijden
De bus staat maandag 26 juli bij de oude 
brandweerkazerne aan de Nicolaas Beets-
straat. Op dinsdag 27 juli staat de bus op het 
Scheldeplein bij de Ichtuskerk. U kunt op deze 
dagen tussen 12.00 en 20.00 uur bij de 
prikbus terecht.

Voor wie?
Iedereen vanaf 12 jaar kan in de bus een 
vaccinatie krijgen met een vaccin dat beschermt 
tegen corona. Voor kinderen van 12 tot en met 
15 jaar geldt dat er een volwassen persoon bij 
moet zijn. Kinderen van 16 en 17 jaar mogen 
alleen komen. Iedereen die een prik wil, moet 
een legitimatiebewijs laten zien. Dat is een 

Op 8 juli heeft het Drechtstedenbestuur het 
Besluit Anticiperen op de verzamelwet Herstel-
operatie toeslagen vastgesteld. Gemeenten 
hebben vanuit het Rijk de ondersteuning van 
de gedupeerden Kinderopvang¬toeslagaffaire 
overgedragen gekregen. Deze gedupeerden 
hebben te maken met een diversiteit aan pro-
blemen. Een van deze problemen is een mogelijk 
openstaande publieke schuld bij de gemeente-
lijke belastingen en/of de sociale dienst. Het 
Rijk bereidt een wet voor om kwijtschelding 

De gemeenteraad van Alblasserdam heeft 
op 29 juni 2021 de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs 2021 Gemeente Alblas-
serdam vastgesteld. Door het vaststellen van 
deze verordening wordt de oude verordening 
(de Verordening voorzieningen huisvesting 

paspoort, een rijbewijs of een ID-kaart. 
Ook kinderen moeten een legitimatiebewijs 
laten zien. Bij de bus zijn voorlichters aanwe-
zig van de GGD. Zij kunnen uw vragen over het 
coronavirus en de vaccinatie beantwoorden. 
Voor meer informatie over de coronavacci-
natie kunt u bellen met de GGD Zuid-Holland 
Zuid: 078 770 8580 (tussen 08:00 - 20:00 uur).

Wij betalen uw vervoer
U kunt ook een vaccinatie krijgen bij een van 
de vaste plekken van de GGD buiten het dorp. 
Bijvoorbeeld in Groot-Ammers of Ridderkerk. 
Als u geen geld heeft voor de reis naar een van 
deze plekken, kunnen wij het vervoer voor u 
betalen. Wij kunnen uw reiskosten vergoeden 
als u:

- Bekend bent bij de Voedselbank
- Onder (schulden)bewind staat en 
 maximaal €50 weekgeld heeft voor uzelf

Wilt u het vervoer naar een priklocatie buiten 
Alblasserdam door ons laten betalen? Stuur 
dan een mail met uw naam en adres naar 
s.temminck@stichtingwelzijnalblasserdam.nl.

van publieke schulden mogelijk te maken 
voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. 
Deze wet treedt pas in werking op 1 januari 
2022. Gemeenten hebben de mogelijkheid 
om deze kwijtschelding te realiseren voordat 
de wet ingaat. Dit moeten zij regelen via een 
Besluit. Het op 8 juli vastgestelde Besluit regelt 
deze mogelijkheid tot kwijtschelding voor de 
schulden die gedupeerden hebben bij de sociale 
dienst en treedt in werking per 15 juli 2021.

onderwijs 2015 Gemeente Alblasserdam) 
ingetrokken. U kunt het besluit lezen op 
www.mijnoverheid.nl (Zoek onder ‘lokaal 
beleid’ met als zoekterm postcode 2951). 
Of neem contact met ons op via het 
telefoonnummer 14 078. 

Nog niet gevaccineerd tegen corona? 
Kom naar de prikbus!

Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Verordening onderwijshuisvesting 
vastgesteld

‘We hebben meer contact gekregen met jongeren ‘

Terug in NederlandTijdens je verblijf

• Houd je aan de
coronamaatregelen
onderweg, op je
bestemming en bij
thuiskomst. Ook als je
gevaccineerd bent.

• Blijf tijdens je vakantie op
de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.
Download de Reisapp,
maak je bestemming
favoriet en ontvang
automatisch een bericht
als de situatie verandert. 

25 juni 2021

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Voor vertrek

Vakantieplannen? Ga wijs op reis
Reizen naar het buitenland is dit jaar minder zorgeloos dan we gewend zijn. 

Nu goed voorbereiden, betekent straks ontspannen op vakantie gaan. 
Check altijd het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en download de Reisapp.

Meer informatie:

 rijksoverheid.nl/reizen
of bel 0800-1351

Klachten? 

Blijf thuis en laat je
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Geef elkaar de ruimte.
.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Groen: Je kunt reizen naar dit land of gebied.

   Geel: Reizen kan, maar er zijn risico’s.

Oranje: Ga hier niet op vakantie. Reis alleen
als het noodzakelijk is.

Let op: Landen kunnen beperkingen opleggen
aan reizigers uit Nederland, zoals een
negatieve testuitslag of quarantaine.

Check het reisadvies

Kijk in het reisadvies welke eisen in een land
gelden voor reizigers. Je kunt hiervoor een
coronabewijs gebruiken. 

• Download de CoronaCheck-app en upload
je coronabewijs.

• Of maak een papieren coronabewijs aan via
coronacheck.nl/print.

Aanvullende eisen

Quarantaine reischeck

Voor reizigers uit oranje
gebieden gelden
maatregelen op het gebied
van testverplichting en
quarantaine bij terugkeer
naar Nederland. Doe de
Quarantaine reischeck om
te zien wat voor jou geldt.

Testen

• Heb je klachten bij
terugkomst in Nederland?
Laat je dan testen bij de
GGD.

• Overweeg een zelftest als
je geen klachten hebt voor
extra zekerheid.

Zijn jullie anders gaan werken door 
de coronacrisis?
We zijn meer online gaan overleggen maar 
verder is er niet zo veel veranderd. We zijn 
blij dat we konden doorgaan met ons werk 
in kleine groepjes. Zo zijn er momenteel twee 
meidengroepen actief. Een groep zogeheten 
Young Leaders heeft onlangs de training af-
gerond en organiseert nu activiteiten voor 
leeftijdsgenoten. Veertien jongeren hebben 
hun maatschappelijke diensttijd doorlopen. 
En op vrijdag en zaterdag houden we klein-
schalige inloopavonden in de Postduif. 
Voor jongeren is het heel fi jn dat ze ook 
in deze tijd ergens naartoe kunnen. 

Heeft het virus jullie ook iets gebracht?
We hebben meer en intensiever contact gekregen 

met jongeren. Zij komen zelf met vragen. Wat 
mag ik nog wel als jongere? Wat niet? Wat als 
ik een coronaboete krijg? Hoe moet ik omgaan 
met wel of niet laten vaccineren? Dit geeft ons 
de kans om hen te informeren over het virus 
en de maatregelen. Ook stellen ze vragen over 
onderwijs, stage, werk en schulden. We proberen 
hen één op één te helpen met het vinden van 
passende oplossingen. We hebben ook Down 
door de Lockdown gemaakt, een fi lm waarin 
jongeren uitleggen wat het virus voor hen 
betekent.

De besmettingscijfers lopen weer op. 
Wat betekent dat voor jullie?
Ja helaas, maar ik denk dat het voor ons niet 
zoveel uitmaakt. We werken al zoveel mogelijk 
kleinschalig en houden ons daarbij aan de richt-

lijnen. Het enige dat waarschijnlijk lastig gaat 
worden zijn de voorlichtingslessen op de basis-
scholen. Wanneer die weer overstappen op 
online lesgeven komen deze lessen te vervallen.

Ben je al gevaccineerd of ga je 
je laten vaccineren? 
Die vraag vind ik te privé om op in te gaan in 
een artikel in de krant.

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: Jacco Oude Kotte, 
jongerenwerker bij Jeugd-Punt.

Jongerenwerker Jacco Oude Kotte: ‘We doen veel in kleine groepjes’.
  Foto Cees van der Wal
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Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Activiteit: Bouw   
Voor: het realiseren van een schuurtje 
en een dakterras   
Locatie: Touwbaan 37    
Datum besluit: 07-07-2021   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het bouwen van 28 woningen   
Locatie: Waterhoven Alblasserdam   
Datum besluit: 08-07-2021   

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uitweg   
Voor: het realiseren van 2 bedrijfspanden 
en het aanleggen van een uitrit   
Locatie: Nieuwland Parc 200 en 210   
Datum besluit: 05-07-2021     
 
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 be-
zwaar. Het bezwaar moet worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam. Indiening van een bezwaar-
schrift 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 ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
besloten hebben de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning te verlengen met een 
beslistermijn van 6 weken: 

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een dakkapel 
op het achterdakvlak van het pand   
Locatie: Haven 3   
Datum besluit: 09-07-2021   
 
Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een dakopbouw   
Locatie: Reigerstraat 24   
Datum besluit: 09-07-2021   
 
Activiteit: Bouw   
Voor: het splitsen van een woning   
Locatie: West Kinderdijk 329   
Datum besluit: 09-07-2021   
      
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: Reclame   
Voor: het plaatsen van reclame op 
en om het pand   
Locatie: Van Hennaertweg 6    
Datum ontvangst: 06-07-2021   
 
Activiteit: Roerende zaken   
Voor: het plaatsen van bouwplaats-
voorzieningen op de parkeerplaats   
Locatie: Kalmoes 3    
Datum ontvangst: 06-07-2021  

Activiteit: Werk of werkzaamheden 
uitvoeren   
Voor: het verrichten van een inspectie met een 
hoogwerker aan de Grote Kerk Alblasserdam,   
Locatie: Cortgene 8    
Datum ontvangst: 05-07-2021   

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 tijdelijke woon-
ruimte in tuin/oprit   
Locatie: Cornelis Smitstraat 19    
Datum ontvangst: 05-07-2021   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen zonnepanelen   
Locatie: Wilde Woutstraat 10    
Datum ontvangst: 05-07-2021   
 
Vergunningen en Meldingen, 21 juli 2021 


