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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.

NieuwsBlik op de raad

Oude Bibliotheek
De Oude Bibliotheek 
wordt verbouwd en 
krijgt een nieuwe 
functie. Het wordt het 
centrale punt waar 
iedere Alblasserdam-
mer terecht kan met 
vragen op het gebied 
van welzijn, zorg en 
(inkomens)onder-
steuning. Richting 
het voorjaar van 2022 
moeten deze plannen werkelijkheid worden. 
De SGP is hier vanaf het begin enthousiast over 
geweest. We zien veel voordelen: zorg dicht(er)
bij de inwoners, verschillende samenwerkende 
instanties onder één dak, een centraal loket 
voor allerlei vragen. Door nu aan de voorkant 
extra te investeren in de (lokale) zorg, is er 
straks hopelijk sprake van minder uitgaven 
voor zwaardere vormen van zorg. Helaas is er 
vertraging ontstaan bij de aanbesteding. Als 
het aan de SGP ligt, wordt er binnen het afge-
sproken krediet gezocht naar oplossingen.  

De zondag als speci-
ale dag
Toeristen komen mas-
saal naar de molens 
van Kinderdijk, ook op 
zondag.
Daar moeten we onze 
ogen niet voor sluiten, 
ook al zien we dat als 
CU liever anders.
Er zijn kaders afge-
sproken over hoe om 
te gaan met de zondag als speciale dag.
Aan toeristen wordt verteld wat het belang 
van de zondag is en ze krijgen mee dat de 
zondagsrust verbonden is aan de cultuur en 
geschiedenis van de (molen- )bewoners en 
omwonenden.
Ook nu nog pleiten wij als CU voor de benodig-
de zondagsrust en willen het aantal bezoekers 
juist op zondag terugdringen, maar ook op 
andere dagen moet het niet uit de hand lopen.
Om overlast te voorkomen moet de shuttlebus 
op alle dagen van de week rijden. Het niet 
rijden op zondag zorgt niet dat bezoekers weg-
blijven, maar geeft meer verkeersoverlast.

COVID-19
Het is goed om te zien 
dat de coronacijfers 
(het aantal positief 
geteste mensen en het 
aantal ziekenhuisop-
names en IC-opnames) 
afnemen, ook in onze 
veiligheidsregio. Als 
CDA zien we hierbij 
een directe relatie met 
de vaccinatiegraad 
die stijgt. We zien vac-
cineren als dé manier om deze epidemie te 
bestrijden. Dat er nu opnieuw versoepelingen 
komen, is goed en nodig. We wensen onze 
lokale ondernemers, verenigingen en voorzie-
ningen een goede herstart en het allerbeste 
toe. Toch willen we benadrukken dat we voor-
zichtig moeten blijven. Het virus is er nog en 
kan nog veel leed veroorzaken. Laten we elkaar 
voorzichtig opzoeken en activiteiten hervatten, 
om onze Alblasserdamse samenleving weer op 
te laten bloeien.

Kinderdijk
Met de versoepelingen 
van de coronamaatre-
gelen komen er meer 
toeristen uit eigen land 
en uit het buitenland 
naar de molens. 
Daarom is het voor de 
VVD belangrijk juist 
nu werk te maken van 
parkeren op afstand 
en alternatieven om 
onze dijk te ontlasten. Omdat toeristen alle 
dagen van de week komen zouden er ook voor 
elke dag alternatieven moeten zijn. Hoewel de 
zondag voor veel dorpsgenoten een bijzondere 
dag is, vinden wij dat de zondagsrust juist 
gebaat is bij het bieden van alternatieven als 
het laten rijden van de shuttlebus. Niets doen 
om de toeristenstroom te regelen op zondag 
is ontkennen van de realiteit en overlast. Daar 
zijn wij niet van. Een voorstel van VVD en D66 
om de shuttlebus ook op zondag te laten 
rijden kon gelukkig op een ruime meerderheid 
rekenen. 

Minder overlast
Nu het einde van de 
coronaperiode in zicht 
is, zullen de bezoekers-
stromen naar het we-
relderfgoed Kinderdijk 
weer op gang komen. 
De stuurgroep voor het 
gebied, waar Alblas-
serdam ook deel van 
uitmaakt, heeft een 
mooi plan gemaakt 
waarmee de overlast op 
de dijk beperkt wordt en de bezoekersstromen 
beter gereguleerd worden. Het rijden van de 
shuttlebus op alle dagen van de week zodat 
de bezoekers op grotere afstand parkeren 
maakt hier deel van uit. Het niet laten rijden op 
zondag was voor de D66 fractie niet accepta-
bel, daarvoor is een amendement ingediend 
en succesvol aangenomen. Concreet betekent 
dit minder overlast van verkeer op de dijk en in 
het dorp Kinderdijk, ook op zondag!

Zondagsrust door 
op zondag goed te 
regelen!
De PvdA heeft tijdens 
de raad ingestemd 
met het voorstel van 
het college hoe om te 
gaan met de zondag 
als speciale dag omdat 
dit een prima besluit 
is dat in goed overleg 
met alle belangheb-
benden tot stand is gekomen. Want de nood-
zaak is rust in Kinderdijk daardoor ook rust op 
de dijk en voor alle belanghebbenden. Rust in 
Kinderdijk en eenduidige communicatie voor 
de bezoekers is wat we moeten willen. De PvdA 
is van mening dat de shuttlebus van begin af 
aan alle dagen van de week moet rijden dus 
ook op zondag om ook de zondagsrust goed te 
regelen. Daarom heeft de PvdA tijdens de raad 
ingestemd met een ingediend amendement. 
Want hiermee bevestigt het amendement rust 
in Kinderdijk, minder overlast voor de bewo-
ners en meer rust op de dijk.

VVD – Herman Verweij

CDA –  
Margreet de Deugd

CU – Jako Sterrenbrug

D66 –  Ramon Pardo 
Kruidenier

PvdA – Orhan Yilmaz

SGP – 
Jan Mark ten Hove 

Informatie over 
plannen voor A15
Wilt u meer weten over de plannen voor de 
A15 tussen Papendrecht en Gorinchem? U 
bent van harte welkom bij een online in-
formatiebijeenkomst op woensdag 16 juni 
vanaf 19.30 uur.
Een link om de presentatie digitaal te vol-
gen verschijnt binnenkort op de projectsite: 
www.mirta15papendrechtgorinchem.nl.

Waar gaat de bijeenkomst over?
Het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat organiseert de bijeenkomst. Deelnemers 
worden bijgepraat over wat er is gebeurd 
sinds de vorige bijeenkomst eind 2020. Er is 
onder meer aandacht voor het uitwerken van 
verschillende alternatieven en varianten. De 
bijeenkomst is vooral bedoeld om de stand 
van zaken en de stappen die nog volgen toe 
te lichten.
  
Meedoen
Deelnemers kunnen op woensdag 16 juni via 
een link op de projectsite vanaf 19.15 uur 
digitaal binnenlopen. Om 19.30 uur start de 
gezamenlijke presentatie. Die duurt ongeveer 
een uur. Daarna kunt u vragen stellen. 

Op de hoogte blijven
Meer informatie om mee te doen aan de 
online informatiebijeenkomst is te vinden op 
de projectsite: www.mirta15papendrechtgo-
rinchem.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden 
voor de digitale nieuwsbrief.

De A15 tussen Papendrecht en Gorinchem 
wordt aangepakt.
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Iemand een lintje bezorgen? Dat kan!
Wie verdient wat u betreft een lintje? Nog tot 
1 augustus kunt u iemand voordragen voor 
de traditionele Lintjesregen in april volgend 
jaar. Het is een mooi gebaar om mensen die 
zich inzetten voor de samenleving erkenning 
te geven in de vorm van een Koninklijke On-
derscheiding. Dat kan alleen als iemand uit 
zijn of haar omgeving een aanvraag indient. 
Hieronder leest u waar u moet beginnen. 

-  Onderzoek of de persoon in kwestie een 
onderscheiding op prijs stelt. U kunt deze 
vraag voorzichtig stellen aan een partner of 
familielid.

-  Ga na of degene die u op het oog hebt 
minimaal vijftien jaar actief is (geweest) als 
vrijwilliger en daaraan gemiddeld zes uur 
per week besteedt of heeft besteed. 

-  Ga naar de website www.lintjes.nl om een 
zogeheten voorstelformulier te downloaden 
en in te vullen. Heeft u vragen of ondervindt 
u hindernissen? Neem dan contact op met 
Caroline Smits (078-770 6010), Jolanda van 
den Berg van Oosterhout (078-770 6008) of 
stuur een mail naar bestuurssecretariaat@
alblasserdam.nl.

Algemene of bijzondere gelegenheid 
U kunt een aanvraag doen voor de zogeheten 
algemene gelegenheid. Daarmee wordt de 
lintjesregen bedoeld die doorgaans een dag 
voor Koningsdag plaatsvindt. Als iemand op 
een bepaalde datum jubileert of afzwaait, 

kunt u ook voorstellen dat het lintje op die 
dag wordt uitgereikt. Dat heet een bijzondere 
gelegenheid. Houd er rekening  mee dat de 
procedure die moet worden doorlopen voor 
een bijzondere gelegenheid minimaal vijf 
maanden in beslag neemt. De aanvraag moet 
worden goedgekeurd door onder meer de 
burgemeester, de commissaris van de Koning 
en het Kapittel voor Civiele Orden. Als laatste 
geeft de Koning goedkeuring.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

5 juni 
 
Ontvang thuis 
max. 4 
personen 

 
Groeps -
grootte max.  
4 personen 

 
Recreatie 
binnen open 

 
Horeca  
open  

 
Culturele 
instellingen 
open 

30 juni 
 
Ontvang thuis 
max. 8 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 
8 personen 

 
Evenementen 
toegestaan

Uitbreidingen:

Sporten 
binnen en 
buiten

Uitbreidingen:

Bibliotheken 
open

20 mei

Horeca 

 
Culturele 
instellingen  
 
Sporten 
binnen en 
buiten   

Uitbreidingen:

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk 
 

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt.  
Door de basisregels te blijven volgen, kunnen we stap voor stap de coronamaatregelen loslaten.

28 mei 2021

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4

26 april 
 
Hbo en wo 
open 

 
28 april 
 
Einde 
avondklok 

 
Ontvang thuis 
max. 2 
personen 

 
Horeca buiten 
open 

 
Detailhandel 
open

De stappen zijn op hoofdlijnen. Voor elke stap wordt bekeken of het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten genoeg is  
gedaald om de stap te kunnen zetten. Per sector gelden voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.

Nog geen datum 
 
De basisregels en  
alle maatregelen 
vervallen, zoals: 
 

Mondkapjes- 
plicht 
 
Thuiswerken 
 
Maximale 
groeps-
groottes 
 
Toegangs-
bewijzen

Sporten 
buiten 

 
Horeca 
buiten

19 mei 
 
Recreatie 
buiten open 

 
Sporten 
binnen 
toegestaan 

 
Kunst- en 
cultuur-
beoefening 
binnen 
toegestaan

Met toegangs -
bewijzen meer 
mogelijkMet toegangs -

bewijzen meer 
mogelijk

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Vergunningen & Bekendmakingen

Kennisgeving beschikking 
gelijkwaardige voorziening (Z-21-389368)

Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam heeft op 30 maart 2021 een 
verzoek om gelijkwaardigheid ontvangen van 
Waterschap Rivierenland. De aanvraag gaat over 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) gelegen 
aan de Staalindustrieweg 30 te Alblasserdam. 
Dit verzoek heeft betrekking op de inspectie 
van bassins, tanks en leidingen in de waterlijn. 
De beschikking met bijbehorende stukken is op 
afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de 
Omgevingsdienst Zuid- Holland Zuid, Johan de 
Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoon-
nummer (078) 770 8585 kunt u een afspraak 
maken.

Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen dit besluit op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht een
bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de 
datum waarop het besluit is verzonden. Dit kan 
bij burgemeester en wethouders van Alblas-
serdam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien 
van een handtekening en ten minste bevatten: 
naam, adres, telefoonnummer en eventueel 
e-mailadres van de indiener, de dagtekening, 
nummer/kenmerk van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

U kunt ook digitaal bezwaar indienen bij de 

gemeente via www.alblasserdam.nl. Daarvoor 
moet u beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met ingang 
van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. 
Het indienen van een bezwaarschrift houdt de 
werking van het besluit niet tegen. Hebben u of 
andere belanghebbenden er veel belang bij dat 
dit besluit niet in werking treedt, dan kan een
belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft 
ingediend, de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B 
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoe-
ken om een voorlopige voorziening (tijdelijke 
beslissing) te treffen. Voor de behandeling van 
het verzoek wordt een bedrag aan griffi  erecht 
geheven.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige 
voorziening instellen bij genoemde rechtbank 
via de website van De Rechtspraak (https://www.
rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-derechter/
Rechtszaak-starten). Daarvoor heeft u een elek-
tronische handtekening (DigiD of
eHerkenning) nodig. Kijk op de genoemde web-
site voor de precieze voorwaarden.

Dorp met karakter

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
Quelhas Ramos Vidal, RP 22-07-1972 29-04-2021

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.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een  

nokverhoging   
Locatie:   Lekstraat 17   
Datum besluit:   20-05-2021   

Activiteit:  Bouw, Roerende zaken   
Voor:    het uitvoeren van onder-

houdswerkzaamheden 
schilderwerk e.d.   

Locatie:   Van Eesterensingel 88 a   
Datum besluit:   21-05-2021   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO   
Voor:    het verzoek om wijzigen van 

de bestemmingsplan tbv een 
terras   

Locatie:   Plantageweg 18 b   
Datum besluit:   19-05-2021   
    
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben 
verklaard: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het vervangen van de kozij-

nen in de voorgevel van het 
bijbehorend bouwwerk   

Locatie:   Oost Kinderdijk 197   
Datum besluit:   21-05-2021   

 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:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uit-
weg   

Voor:    het realiseren van 2 be-
drijfspanden en het aanleg-
gen van een uitrit   

Locatie:    Business Parc Nieuwland, 
fase 1    

Datum besluit:   19-05-2021   
 

Ingediende aanvragen om een  
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het tijdelijk plaatsen van een 

kunstwerk   
Locatie:   Kraanbaan   
Datum ontvangst:  19-05-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een  

dakopbouw   
Locatie:   Reigerstraat 24   
Datum ontvangst:  21-05-2021   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het plaatsen van een dakop-
bouw   

Locatie:   Leeuwerikstraat 6   
Datum ontvangst:  11-05-2021   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO   
Voor:    het realiseren van een 

aanbouw, een nokverhoging 
en een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning   

Locatie:   Zeevaartstraat 31   
Datum ontvangst:  17-05-2021   
 

Activiteit:  Bouw, Inrit/Uitweg   
Voor:    het bouwen van een bunga-

low, het plaatsen van een erf-
afscheiding en het realiseren 
van een uitrit   

Locatie:   Pijlstoep tegenover nr. 31   
Datum ontvangst:  19-05-2021   
 
Activiteit:  Bouw, Inrit/Uitweg   
Voor:    het bouwen van een nieuwe 

woning   
Locatie:   Pijlstoep 42    
Datum ontvangst:  19-05-2021   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden 
(elzenboom (Alnus))   

Locatie:   Lindelaan 1   
Datum ontvangst:  21-05-2021   
 
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 Melding, 
woensdag 2 juni 2021

Vergunningen & Bekendmakingen


