
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 7 juli 2021

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!

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.

NieuwsBlik op de raad

Opgang Nedersassen
Na de gedane beloften 
aan ouderen en min-
dervaliden om op een 
goede veilige manier 
vanaf het Makadocen-
trum op het dijkniveau 
van Cortgene te 
komen is het even stil 
geweest. De plannen 
voor een zigzag pad 
konden helaas geen 
doorgang vinden i.v.m. de bodemgesteldheid.
We zijn blij dat er nu een lift komt en dat de be-
lofte ingelost kan worden. De keuze voor de lift 
is afgestemd met vertegenwoordigers van onze 
ouderen. De lift kan elke dag gebruikt worden 
tussen 9.00 uur en 21.00 uur en is ‘s nacht ge-
sloten. We hopen als CU dat de lift ervoor zorgt 
dat het ook aantrekkelijk wordt voor ouderen 
en mindervaliden om zo het centrum te berei-
ken. Zo worden het raadhuis, de bibliotheek en 
Landvast voor iedereen toegankelijk.

Opgang Nedersassen 
De PvdA heeft tijdens 
de raad ingestemd 
met het collegevoor-
stel om de lift voor de 
opgang Nedersassen 
te verplaatsen naar 
de zijingang van de 
Hema. Dit is voor 
onze mindervaliden 
een verbetering. 
Echter vinden wij dat 
daarmee de opgang Nedersassen voor onze 
mindervaliden niet af is en de huidige aanpak 
van alleen herstellen niet genoeg is. Wij heb-
ben dus een voorstel gedaan aan het college 
om met een fatsoenlijk plan te komen, zodat 
de verbinding van het plein naar het Makado 
praktischer en veiliger wordt en de voorziening 
compleet is voor onze mindervaliden en alle 
Alblasserdammers. Om dat te realiseren heeft 
de PvdA een dekkingsvoorstel gedaan aan het 
college omdat we denken dat er wel voldoende 
geld over is van de renovatie van het plein. 
Wordt vervolgd.

Dageraad
Wakker worden vinden 
we heel gewoon, maar 
wat brengt de dag van 
morgen? 
De invloed van ons 
handelen op de na-
tuur is geen punt van 
discussie meer. Wij 
veranderen de toe-
komst van de aarde. 
Dit zou ons negatief 
kunnen stemmen maar 
het heeft geen zin het stuur los te laten en te 
wachten op een fatale ramp. Er wordt juist nu 
iets extra’s gevraagd van ons. We moeten in 
actie komen. Niet alleen landelijk maar ook 
lokaal. Daarvoor zijn bestuurders nodig met 
visie en de wil om iets te bereiken. Een 'fi t en 
groen dorp' staat wat ons betreft voor een 
optimistische, leefbare toekomst. De dageraad 
biedt nieuwe kansen en die moet je willen 
pakken. Daarvoor moet ook in ons dorp nog 
veel gebeuren. D66 is bereid de mouwen op 
te stropen. Samen met u, alleen kunnen we 
weinig maar met u veel.    

Nedersassen
Een goede voor ieder-
een bruikbare oplos-
sing voor de opgang 
Nedersassen is door 
de slappe ondergrond 
te duur gebleken. 
Een lift lijkt hiervoor 
de hoogst haalbare 
oplossing. Wat de VVD 
betreft zeker geen op-
timale oplossing. Maar 
het nakomen van de belofte om de opgang 
vanaf het Makado naar het gemeentehuis en 
Landvast voor iedereen toegankelijk te maken, 
weegt wat ons betreft zwaarder dan de bezwa-
ren tegen de lift. Mits het niet bij een lift blijft. 
Ook de omgeving verdient het om fatsoenlijk 
aangepakt te worden. Daar zullen wij ons hard 
voor maken.  

Weer fysiek samen
Het was fi jn om weer 
in het echt te vergade-
ren! Online vergaderen 
was handig maar niet 
altijd wenselijk. De 
1,5 meter werd goed 
gewaarborgd, ook voor 
insprekers. Het was 
een goede gelegen-
heid om burgemeester 
Paans bloemen te 
overhandigen ter ere 
van zijn nieuwe ambtsperiode. Op de agenda 
stond o.a. de opgang Nedersassen waar geluk-
kig een lift komt. Maar wij vinden dat het ook 
nog een mooie verbinding tussen Makado en 
het plein mag worden. Ook bespraken we de 
wijziging van de Gemeenschappelijke Rege-
ling Sociaal, in plaats van de Drechtraad. De 
samenwerking verandert en dat moet goed op 
papier staan. Naar aanleiding van de breuk in 
de coalitie hebben alle partijen aangegeven tot 
de verkiezingen constructief kritisch te willen 
samenwerken in het belang van Alblasserdam.

Vóór een 
dorpskarakter
De raad vergaderde 
onlangs over de nieuw 
ontstane politieke 
situatie. Begin juni 
maakte de SGP-fractie 
bekend een punt 
te zetten achter de 
samenwerking met de 
CDA- en PvdA-fractie. 
Een pijnlijk besluit met 
als gevolg dat ook wethouder Peter Verheij zijn 
functie ter beschikking stelde. Peter heeft de 
achterliggende 11 jaar veel voor Alblasserdam 
maar ook voor de regio mogen betekenen. Zijn 
tomeloze inzet en kunde gaan we echt missen. 
Wat verandert er nog meer? Een verschuiving 
van coalitie naar de oppositie. Dat zal voor de 
SGP-fractie best even wennen zijn. Wat niet 
verandert is onze positief kritische benadering 
én dat we ons ook de komende jaren blijven 
inzetten vóór behoud van het dorpskarakter 
van Alblasserdam. Met Gods hulp. 

VVD, Herman Verweij

D66, Ramon Pardo 
Kruidenier

PvdA, Orhan Yilmaz

CDA, 
Margreet de Deugd

SGP, Jaco Brand

CU, Jako Sterrenburg 

Langer 
ondersteuning 
voor ondernemers 
Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u 
door de coronacrisis direct inkomenson-
dersteuning nodig? Voor u is er de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig onderne-
mers (Tozo). Vanaf 1 juli 2021 is Tozo-5 van 
kracht. U kunt deze regeling  tot 1 oktober 
2021 aanvragen. Kijk voor meer informatie op 
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Nieuws

Afscheidsreceptie 
Peter Verheij 
Op dinsdag 13 juli stond de afscheidsreceptie 
van wethouder Peter Verheij gepland. Wegens 
privéomstandigheden kan deze helaas niet 
doorgaan. De receptie wordt verzet naar een 
nader te bepalen datum.
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'Ik ben blij dat kinderen weer een ritme krijgen'
Nu het coronavirus beter onder controle is, kan er steeds meer. En dat is voor veel 
mensen goed nieuws. Hoe gaan inwoners en organisaties om met de versoepelingen? 
En hoe blij zijn ze? Op deze plek laten wij hierover met regelmaat een Alblasserdam-
mer aan het woord. Vandaag: Laurens Barnhoorn, buurtsportcoach bij het Alblasser-
dam Beweeg en Cultuurteam (ABC-team).

Wat mogen jullie weer doen en 
organiseren?
We gaan weer veel oppakken op de manier 
die we gewend waren. Binnenkort komt er 
weer een Sportinstuif in de sporthal aan, 
want dat hoeft niet meer buiten. Bij scholen 
gaan we weer sportdagen organiseren die 
zowel binnen als buiten plaatsvinden. In het 
nieuwe schooljaar hopen we de Koningsspe-
len op de oude manier te kunnen houden en 
de triatlon voor de groepen 8. Ook gaan we 
weer sportlessen geven op de scholen.

Waar ben je het meest blij mee?
Dat de kinderen weer naar school kunnen 
en weer een ritme krijgen. Ik ben ook heel 
blij met alle positieve reacties die we de 
afgelopen tijd van ouders kregen. Zij vonden 
het heel fi jn dat wij toch activiteiten bleven 
organiseren voor zover dat kon binnen de 
maatregelen. Zo kwamen hun kinderen 

tenminste nog eens achter de Playstation 
vandaan.

Is jullie manier van werken veranderd door 
de coronacrisis?
We hebben nieuwe dingen in het leven 
geroepen die zo goed bevallen dat we ermee 
doorgaan. Zoals de Wandeluitdaging die we 
met de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) 
organiseren om mensen aan het wandelen te 
krijgen. Hetzelfde geldt voor het balkongym 
voor ouderen dat we samen met SWA en 
gymnastiekvereniging KDO aanbieden. Het 
Zomerpaspoort is ook een blijvertje. Tijdens 
de zomervakantie kunnen kinderen aan heel 
veel verschillende activiteiten meedoen van 
sportverenigingen en andere organisaties in 
het dorp. Doordat het verspreid is over zes 
weken bereiken we veel kinderen. En omdat 
veel verenigingen meedoen is het werk dat 
erin gaat zitten over veel mensen verdeeld.

Ben je al gevaccineerd of ga je je laten 
vaccineren? 
Nog niet, maar ik ga me wel laten vaccineren. 
Ik wil mijn omgeving beschermen, zoals mijn 

ouders en de mensen die ik tijdens mijn werk 
tegenkom. En ik wil graag ook weer naar een 
concert of naar het buitenland kunnen gaan.

Laurens Barnhoorn: 'Ik laat me vaccineren om mijn omgeving te beschermen.' 
  Foto Cees van der Wal

Nieuws
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Wel of niet inenten tegen corona? 
Laat u informeren
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 samen-
leving zoveel mogelijk te beperken. Laten we 
daarom met elkaar de mouwen opstropen.

Zelf kiezen
Iedereen vanaf 18 jaar krijgt een uitnodiging voor 
een vaccinatie. U kunt zelf kiezen of u zich laat 
inenten. Praat hierover met familie, vrienden of 
begeleider(s). Om een weloverwogen keuze te 
maken is goede, wetenschappelijk 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 
verantwoordelijkheid': www.npvzorg.nl/themas/
corona/

Betrouwbare informatie
De website van de 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.

De erfgoedcommissie vergadert    
Op dinsdag 13 juli 2021 vergadert de gemeen-
telijke erfgoedcommissie. De vergadering 
vindt plaats vanaf 15.00 uur. Een gedeelte van 
de vergadering is openbaar. De vergadering 
zal via Teams worden gehouden. Een week 
voor de vergadering is de agenda beschikbaar. 
U kunt de agenda per email opvragen bij de 

secretaris van de erfgoedcommissie mevrouw 
c.m.corbeau@alblasserdam.nl. Wilt u gebruik 
maken van het spreekrecht? Meldt u dan 
vóór maandag 12 juli bij de secretaris via het 
emailadres hierboven of via telefoonnummer 
14-078.

Raads- en commissievergaderingen

Straatnaamadviescommissie vergadert    
Op woensdag 14 juli 2021 vergadert de 
gemeentelijke Straatnaamadviescommissie 
in het Quadrant, Anjerstraat 5, vanaf 12.45 
uur over de naamgeving van Oost-Kinderdijk 
187a. Deze vergadering is openbaar. U kunt 
de agenda per e-mail opvragen bij de secre-

taris van de commissie mevrouw C. Corbeau, 
c.m.corbeau@alblasserdam.nl. Wilt u gebruik 
maken van het spreekrecht? Meldt u dan vóór 
13 juli 2021, 12.00 uur bij de secretaris via het 
mailadres hierboven.

Raads- en commissievergaderingen

Hoest en nies 
in je elleboog.

Ontvang geen 
bezoek.

Was vaak en 
goed je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Klachten? Blijf 
thuis en laat je 
direct testen.

 .

Schud geen 
handen.

Draag een 
mondkapje waar 
dat verplicht is.

Blijf thuis tot je 
de testuitslag 
weet.

 .

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/basisregels

of bel 0800-1351 

18 juni 2021

Geef elkaar 
de ruimte.

Basisregels voor iedereen
De  basisregels helpen om besme ing van jezelf en anderen met het coronavirus te 

voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, afstand 
houden en testen en thuisblijven bij klachten, worden minder mensen besmet.

Wassen Afstand Testen
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Vergunningen & Bekendmakingen

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen 
(art. 2.22 wet BRP)   
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Naam Geboren Datum uitschrijving
Martherus, RW 30-03-2001 31-05-2021
Yeşiloğlu, D 29-01-1981 31-05-2021

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet meer juist. Een nieuwe 
verblijfplaats is bij de gemeente niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de volgende adresgegevens opgenomen: 
Adres  : onbekend
Woonplaats : onbekend
Land  : onbekend

De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd.

De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen zoals: 
toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift naar 
het college van burgemeester en wethouders. Dit doet u binnen zes weken na de dag van deze 
bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 
2950 AA  Alblasserdam.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bij-
voorbeeld een kopie van deze publicatie); de reden waarom u bezwaar maakt; het telefoonnummer 
waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor: 

Omschrijving :    het houden van een loterij 
t.b.v. de Paardenmarkt op 
11 september 2021

Locatie :   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit :   23 juni 2021
Zaaknummer :  Z-21-392913

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet eens 
is met dit besluit, binnen zes weken na dagte-
kening 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 onderte-
kend 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 aan-
leiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen.

Nieuws

Vragen of problemen? 
De MeeDenkers staan voor u klaar 
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)
vragen. De MeeDenkers zijn er voor iedereen, 
jong en oud, en voor vragen op alle levensge-
bieden. 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 fi jn als er iemand is die u op weg kan 
helpen met informatie of advies. Iemand die 
helpt bij het invullen van een formulier of 
met u meegaat naar een gesprek met de ge-

meente. Iemand die de weg kent. 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.alblasser-
dam.nl/meedenkers.

Het Koploperproject Cliëntondersteuning 
De gemeente Alblasserdam mag zich koploper 
noemen op het gebied van cliëntondersteu-
ning. Het koploperproject duurt twee jaar en 
is bedoeld om de onafhankelijke cliëntonder-
steuning in de gemeente te verbeteren. Het 
ministerie van Volksgezondheid Welzijn & 
Sport (VWS) betaalt het project. Cliëntonder-
steuning is voor gemeenten en samenwer-
kingspartners een manier om inwoners beter 
te helpen.  

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

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO

Voor:    het realiseren van een aan-
bouw aan de zijkant van de 
woning  

Locatie:   Van Eesterensingel 155   
Datum besluit:   21-06-2021  

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 
omgevingsvergunning
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 inrichten van een 

nieuwe logistieke bedrijfs-
hal  

Locatie:   Hoogendijk 1   
Datum ontvangst:  22-06-2021  

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het realiseren van een 

aanbouw / serre  
Locatie:   Polderstraat 68   
Datum ontvangst:  23-06-2021  

Activiteit: Bouw  
Voor:    het plaatsen van een dak-

opbouw en dakkapel op de 
woning

Locatie:   Waalsmondelaan 66   
Datum ontvangst:  25-06-2021  

Activiteit:  Inrit/Uitweg 
Voor:    het aanleggen van een 

oprit  
Locatie:   Souburgstraat 10   
Datum ontvangst:  22-06-2021  

Activiteit:  Kap  
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand  
Locatie:   Kortland 5 a   
Datum ontvangst:  25-06-2021  

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:    het plaatsen van een afval-

container  
Locatie:   Rietgors 11   
Datum ontvangst:  22-06-2021  

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, 7 juli 2021

Vergunningen & Bekendmakingen

Raadsvergadering verplaatst 
Het Presidium heeft besloten om de raads-
vergadering van woensdag 7 juli te verschui-
ven naar donderdag 8 juli. De raad start op 
8 juli om 19.00 uur met een buitengewone 
raadsvergadering waarin afscheid wordt 
genomen van wethouder Peter Verheij. De 
reguliere raadsvergadering met op de agenda 
o.a. de algemene beschouwingen op de 
Perspectiefnota 2022, start rond 20.15 uur. 
U kunt de vergadering live volgen via alblas-
serdam.notubiz.nl/live of via de website van 
de gemeente Alblasserdam. Gelet op de nog 

geldende coronamaatregelen is aanwezigheid 
van publiek in zeer beperkte mate mogelijk. 
Hiervoor dient u zich vooraf aan te melden bij 
de griffi  e. Heeft u vragen over het bijwonen 
van de vergadering of wilt u inspreken bij de 
raad? Meld dit dan zo spoedig mogelijk, maar 
uiterlijk donderdag 8 juli 12.00 uur, bij grif-
fi er@alblasserdam.nl. Dan ontvangt u nadere 
informatie. Agenda en stukken staan in het 
Raadsinformatiesysteem (RIS) op de website 
van de gemeente Alblasserdam.  

Raads- en commissie vergaderingen


