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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.

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. 

Nieuws

Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten verlengd   
Kunt u vanwege de coronacrisis uw woon-
kosten (incl. kosten elektriciteit en gas) niet 
(meer) betalen? Dan is de TONK (Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) wat 
voor u. Deze regeling voor inwoners van de 
Drechtsteden is verlengd met 3 maanden.

TONK in het kort
-  De periode waarop de TONK betrekking 

heeft is verlengd met 3 maanden. U kunt de 
TONK voor 9 maanden aanvragen.

-  Het maximumbedrag van deze fi nanciële 
ondersteuning is € 750,- per maand, voor 
een periode van maximaal 9 maanden.

-  De inkomensgrens is verhoogd van 130% 
naar 170% van het Wettelijk Sociaal Mini-
mum.

-  De vermogensgrens 'beschikbare geldmidde-
len' is verhoogd (was voor alleenstaanden en 
gehuwden/alleenstaande ouder resp. 
€ 6.295,- en € 12.590,-. Dit wordt resp. 
€ 31.340 en € 62.680).

-  Aanvragen kan tot 1 november 2021, voor de 
periode van maximaal 9 maanden (1 januari 
2021 tot 1 oktober 2021).

-  De TONK is onbelast, waardoor de TONK 
geen gevolgen heeft voor uw toeslagen en 
aangifte inkomstenbelasting 2021.

Wilt u meer weten over de TONK en/of 
meteen een aanvraag indienen? Ga naar de 
website van de Sociale Dienst Drechtsteden 
voor meer informatie: www.socialedienst-
drechtsteden.nl (onder Nieuws).

Nieuws

Ontvang berichten over uw buurt 
digitaal  
Wilt u op de hoogte zijn en blijven van actuele 
zaken die spelen in uw buurt? Denk aan 
evenementen, kap- of bouwvergunningen, 
verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde 
regelgeving? Deze informatie is vanaf 1 juli a.s. 
digitaal en 'op maat' beschikbaar op https://
overuwbuurt.overheid.nl/. Om berichten te 
ontvangen kiest u uit de e-mailservice en/of 
de app voor mobiele apparaten.

E-mailservice
Bij het inschrijven voor deze service stelt u zelf 
in welke berichten u wilt ontvangen en van 
welke organisatie(s). Het gaat om publicaties 
van gemeenten, waterschappen en provincies 
van de afgelopen twee maanden. U ontvangt 
gemiddeld één keer per week een e-mail. U 
leest op ‘Berichten over uw buurt’ ook ant-

woorden op vragen als: Wat moet ik doen als 
ik stukken wil inzien? En, hoe kan ik bezwaar 
indienen? 

Over uw buurt app
‘Berichten over uw buurt’ vindt u ook in de 
‘Over uw buurt’ app. U downloadt de app in 
de Apple Store of in Google Play. De gege-
vens worden één keer per dag opgehaald en 
verwerkt. Hierdoor kan het zijn dat een besluit 
een dag later beschikbaar is in de app.

Meer informatie
‘Berichten over uw buurt’ is een dienst van 
UBR|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum 
voor Offi  ciële Overheidspublicaties. Kijk voor 
meer informatie op: www.koopoverheid.nl of 
www.mijnoverheid.nl.

Nieuws
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Verordening Jeugdhulp 
Op 25 mei 2021  heeft de raad van de 
gemeente Alblasserdam de 'Verordening 
Jeugdhulp gemeente Alblasserdam 2021' 
vastgesteld. Deze verordening is van toepas-
sing op de uitvoering van de Jeugdwet. De 
Jeugdwet kent een voorzieningenplicht voor 
de gemeente; de jeugdhulpplicht. Deze houdt 
kort gezegd in dat de gemeente (het college) 
jeugdhulp moet bieden als de jeugdige of ou-
ders dit nodig hebben bij problemen met het 
opgroeien, de zelfredzaamheid of deelname 

aan de maatschappij. De aard en omvang van 
deze jeugdhulp wordt in beginsel door de ge-
meente bepaald en de regels zijn opgenomen 
in deze verordening. De volledige tekst van 
het besluit kunt u lezen op www.overheid.nl. 
(Zoek onder 'lokaal beleid' met als zoekterm 
postcode 2951). U kunt ook kijken op www.
alblasserdam.nl (onder 'Nieuws'). Voor vragen 
over of een nadere toelichting kunt u contact 
opnemen met de gemeente Alblasserdam 
 (T: 14 078)

Vergunningen & Bekendmakingen

Fototentoonstelling over hulpdiensten  
De plaatselijke werkgroep tentoonstellingen 
van de Historische Vereniging West-Alblasser-
waard heeft een nieuwe fototentoonstelling 
samengesteld. De foto's laten zien hoe de 
politie en de brandweer door de jaren heen in 

actie kwamen in ons dorp. De foto's hangen in 
de gang op de begane grond van De Rederij, 
Cortgene 2. Nu publiek weer welkom is in het 
gebouw kunt u de tentoonstelling komen be-
kijken tijdens de gebruikelijke openingstijden.

Nieuws

Raads- en commissievergaderingen

Raadscommissies vergaderen
De commissie Bestuur en Samenleving en de 
commissie Grondgebied vergaderen (digitaal) op 
dinsdag 22 juni vanaf 19.30 uur. De vergaderin-
gen kunt u live volgen via https://alblasserdam.
notubiz.nl/live. De agenda's en stukken zijn te 
vinden in het raadsinformatiesysteem van de 

gemeente Alblasserdam https://www.alblasser-
dam.nl/Gemeenteraad.  Wilt u inspreken bij een 
commissie?  Meld dit dan zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk voor dinsdag 22 juni 16.00 uur, bij 
griffier@alblasserdam.nl. Dan ontvangt u nadere 
informatie over hoe u kunt inspreken.

Vergunningen & Bekendmakingen

Verkeersbesluiten 
Burgemeester en wethouders van Alblas-
serdam maken bekend dat zij het volgende 
verkeersbesluit hebben genomen: 
•  Verkeersbesluit verbod om stil te staan op di-

verse weggedeeltes aan de Van Hennaertweg

Dit verkeersbesluit is conform de wet gepu-
bliceerd in de Staatscourant en te vinden op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging Beleidsregels TONK 
Het Drechtstedenbestuur heeft op 7 juni 2021 
de 'Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten Drechtsteden' (TONK)
verlengd tot 1 oktober 2021. De verlenging 
van de regeling Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK) maakt onder-
deel uit van het nieuwe steunpakket dat het 
kabinet op 27 mei jl. heeft bekendgemaakt.  

De TONK biedt een tijdelijke financiële onder-
steuning in de noodzakelijke woonlasten voor 
huishoudens die te maken hebben met een 
inkomensterugval als gevolg van de COVID-19 

maatregelen van de Rijksoverheid. Met de 
verlenging van de Beleidsregels wordt de 
TONK voor drie extra maanden beschikbaar 
voor inwoners van de Drechtstedengemeen-
ten, namelijk voor de periode van 1 januari tot 
1 oktober 2021 (9 maanden). De TONK kan tot 
1 november 2021 met terugwerkende kracht 
per 1 januari 2021 worden aangevraagd bij de 
Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).

Wilt u de beleidsregels inzien, kijk dan op de 
website van de Sociale Dienst Drechtsteden 
www.socialedienstdrechtsteden.nl. 

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

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het vervangen van een 

bestaande fiets-voet- 
gangersbrug  

Locatie:   Karper 31  
Datum besluit:  31-05-2021  

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een  

dakopbouw  
Locatie:   Resedastraat 58  
Datum besluit:  04-06-2021  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het plaatsen van een nok-
verhoging aan de achter-
kant en een dakkapel aan 
de voorkant van de woning  

Locatie:   Papaverstraat 36  
Datum besluit:  04-06-2021  

Activiteit:  Bouw, Roerende zaken  
Voor:    het plaatsen van hoog-

werker, om zonwering te 
plaatsen  

Locatie:   Raadhuisplein 69  
Datum besluit:  02-06-2021  

Verleende onttrekking- en 
splitsingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de vol-
gende onttrekkings- en splitsingsvergunningen 
hebben verleend:

Voor:    het omzetten van zelfstan-
dige naar onzelfstandige 
woonruimte 

Locatie:   Plantageweg 11a 
Datum besluit:  02-06-2021 

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen bin-
nen 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 om-
schrijving 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 Recht-
bank 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 omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken:

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO, Inrit/Uitweg  

Voor:    het verzoek om wijziging 
gebruik van het bestem-
mingsplan en het realiseren 
van een uitrit  

Locatie:   Goudsbloemstraat 8  
Datum besluit:  02-06-2021  

Activiteit:  Inrit/Uitweg  
Voor:    het aanleggen van een op- 

en uitrit  
Locatie:   Patrijsstraat 2  
Datum besluit:  31-05-2021  

Activiteit: Kap  
Voor:    het kappen van een boom  
Locatie:   Oost Kinderdijk 7  
Datum besluit:  02-06-2021  
  
Ingediende aanvragen om een  
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de vol-
gende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen:

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het realiseren van een op-

bouw op bestaande garage  
Locatie:   Ganzerik 55  
Datum ontvangst:  31-05-2021  

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van solarpane-

len op distributie centrum  
Locatie:   Hoogendijk 1  
Datum ontvangst:  02-06-2021  

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het realiseren van een tuin 

verbouwing  
Locatie:   IJsvogel 13  
Datum ontvangst:  31-05-2021  

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een  

dakopbouw  
Locatie:   Reigerstraat 32  
Datum ontvangst:  01-06-2021  

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van 2  

dakkapellen  
Locatie:   Schildmos 16  
Datum ontvangst:  04-06-2021  

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het renoveren van het pand  
Locatie:   Waalsmondelaan 13  
Datum ontvangst:  02-06-2021  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    Aanvraag dakopbouw  
Reigerstraat 20  

Locatie:   Reigerstraat 20  
Datum ontvangst:  01-06-2021  

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, 16 juni 2021

Vergunningen & Bekendmakingen


