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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.

Reorganiseren 
Al weer ruim een half jaar ben ik aan het werk 
als wethouder in het mooie Alblasserdam. 
Ik mocht met veel onderdelen uit het sociaal 
domein aan de slag gaan zoals zorg en welzijn, 
werk en inkomen en de aanpak van armoede. 
Als gevolg van het plotselinge vertrek van 
Peter Verheij mag ik me sinds kort ook bezig-
houden met jeugdzorg. Persoonlijk vind ik dat 
jammer dat hij weggaat want ik vond hem een 
fi jne collega. Plezierig in de omgang, uiter-
mate deskundig en met een enorme dossier-
kennis. Dat zo maar even overnemen is geen 
gemakkelijke opgave. Vooral ook omdat we 
voor grote veranderingen staan.

Afstand
In de regio kennen we die veranderingen 
als de Transitie. Veel dossiers doen we in de 
Drechtsteden met zeven gemeenten samen 
binnen het bedrijf Sociale Dienst Drechtste-
den. Denk aan de Participatiewet (werk en 
inkomen), de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning, de gemeentelijke schuldhulpverle-
ning en de wet kinderopvang. De overdracht 
van deze taken is zo geregeld dat de gemeente 
op afstand staat. Dat op zich is niet zo erg 
maar helaas staat ook de inwoner daarmee op 
afstand.

Maatwerk
Vanaf volgend jaar wordt dat anders. De Soci-
ale Dienst wordt anders ingericht. De eerste 
belangrijke verandering is dat iedere gemeen-
te weer zelf het beleid vaststelt. En daarbij dus 
optimaal rekening kan houden met de wensen 
van de inwoners. De tweede belangrijke 
verandering is dat we bij het uitvoeren van de 
bovengenoemde wetten meer ruimte krijgen 
om dingen aan te passen. 

Meer maatwerk dus. En dat betekent veel. 
Want ook al heeft iedereen recht op een 
gelijke behandeling, we zijn allemaal anders. 
Inwoners hebben verschillende wensen. 
Willen we daaraan tegemoet komen dan is 
maatwerk noodzakelijk. Om het anders te 
zeggen: iedere inwoner heeft recht op een 
ongelijke behandeling. 

Oude bibliotheek
Om dit waar te maken ligt het voor de hand 
om zo lokaal mogelijk te werken met zo-
veel mogelijk lokale partners. Zij kennen de 
Alblasserdamse situatie, weten wat er speelt 
en kennen de andere organisaties die lokaal 
actief zijn. Vanaf volgend jaar kunnen we daar 
beter inhoud aan geven. Door de wijziging 
van de regionale afspraken maar vooral door 
een nieuwe plek in het dorp waar de deur 
open staat voor iedere inwoner met een vraag 
of een aanbod. Ik heb het natuurlijk over de 
oude bibliotheek aan de Ieplaan. Hopelijk 
kunnen we over niet al te lange tijd starten 
met de verbouwing. Voorlopig noemen we die 
plek de Centrale Toegang. We zoeken nog een 
betere naam.
Ik houd me aanbevolen voor goede ideeën.

Kees Jongmans
wethouder

Blik op ons college

Nieuws

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.

Raad vergadert over Perspectiefnota
De gemeenteraad van Alblasserdam vergadert 
op woensdag 7 juli over o.a. de algemene 
beschouwingen op de Perspectiefnota 2022. 
De raadsvergadering start om 19.00 uur in 
de raadzaal van De Rederij. Gelet op de nog 
geldende coronamaatregelen kunt u de ver-
gadering live volgen via alblasserdam.notubiz.
nl/live of via de website van de gemeente 
Alblasserdam. Aanwezigheid van publiek is in 
zeer beperkte mate mogelijk. Als u aanwezig 
wilt zijn, meldt u zich vooraf aan bij de griffi  e. 

Heeft u vragen over het fysiek bijwonen van 
de vergadering, wilt zich hiervoor aanmelden 
of wilt u inspreken bij de raad? Meld dit dan 
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 
7 juli 12.00 uur, bij griffi  er@alblasserdam.nl, 
dan ontvangt u nadere informatie.

Raads- en commissievergaderingenTweede ambtstermijn burgemeester

Burgemeester J.G.A. (Jaap) Paans is op maandag 28 juni beëdigd voor zijn tweede ambtstermijn 
door Commissaris van de Koning Jaap Smit. De tweede termijn van Paans start op 1 juli 2021.
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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 de 
berichten te ontvangen kiest u uit de e-mail-
service 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  

antwoorden op vragen als: Wat moet ik doen 
als ik stukken wil inzien? En, hoe kan ik be-
zwaar 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 Officiële Overheidspublicaties.  
Kijk voor meer informatie op: 
www.koopoverheid.nl of www.mijnoverheid.nl.

Afscheidsreceptie wethouder Peter Verheij

UITNODIGING

Na een ambtsperiode van elf jaar neemt Peter Verheij 
afscheid als wethouder van de gemeente Alblasserdam. 

Als gemeentebestuur hebben wij grote waardering voor zijn 
inzet voor de Alblasserdamse samenleving. Daarom is er op 
dinsdag 13 juli 2021 een afscheidsreceptie georganiseerd.

U bent van harte uitgenodigd.

De receptie vindt plaats in en bij De Rederij, 
Cortgene 2 te Alblasserdam. 

We werken met twee tijdblokken:

Van 15.45 uur tot 17.30 uur 
Van 17.30 uur tot 18.30 uur

U kunt zich aanmelden voor het blok dat u het 
beste schikt, door een mail te sturen naar:

bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl

Wij hopen u op 13 juli 2021 te mogen begroeten.

J.G.A. Paans, burgemeester
S. van Heeren, gemeentesecretaris/algemeen directeur

Parkeren is mogelijk bij Landvast, Haven 4 te Alblasserdam.
Nieuws

NK Tegelwippen; doet u mee? 
Samen met buurgemeenten in de Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden doen we mee aan het Ne-
derlands Kampioenschap Tegelwippen. Iedereen 
kan meedoen door zoveel mogelijk tegels in de 
eigen tuin te vervangen door groen. 

Hittestress en wateroverlast
Als we tegels vervangen door groen passen  
we ons aan het veranderende klimaat aan.  
In Nederland wordt het weer steeds extremer. 
We krijgen steeds vaker te maken met hevige re-
genbuien en lange periodes van hitte en droogte. 
Door alle tegels en beton in onze omgeving 
krijgen we daardoor ook vaker te maken met pro-
blemen als hittestress en wateroverlast. Stenen 
verkoelen niet en laten geen water door wanneer 
het regent. Meer groen gaat dit tegen.

Doe ook mee
Wij willen u aanmoedigen om zoveel mogelijk 

tegels in uw eigen tuin te wippen en te vervan-
gen door groen om zo bij te dragen aan een 
klimaatbestendige regio. De gewipte tegels kunt 
u aanmelden op de website van het NK Tegel-
wippen (https://nk-tegelwippen.nl). Dan tellen 
ze mee voor het totaal aantal gewipte tegels in 
onze gemeente. Ook kunt u op de website meer 
informatie over het evenement terugvinden.

Nieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw, Roerende zaken   
Voor:    het plaatsen van een mobiele 

kraan op de openbare weg   
Locatie:   Wilgenlaan 1   
Datum besluit:  15-06-2021   
          
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben 
verklaard: 

Activiteit:   Weg aanleggen of veranderen 
Voor:     Het vervangen van het riool 

en afkoppelen  
verhardoppervlak   

Locatie:     Zeilmakersstraat / Kadas-
traal perceel D 5650-5648   

Datum besluit:  15-06-2021    
 
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). 

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

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een  

dakkapel   
Locatie:   Oost Kinderdijk 95    
Datum ontvangst:  14-06-2021   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een  

dakkapel a/d achtergevel   
Locatie:   Talmastraat 21    
Datum ontvangst:  18-06-2021   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO   

Voor:    het plaatsen van een  
reclamemast   

Locatie:   Edisonweg 56    
Datum ontvangst:  14-06-2021   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO, Werk of 
werkzaamheden uitvoeren   

Voor:    het verharden en uitbreiden 
van het parkeerterrein   

Locatie:   Dominee B. Toesplein 3   
Datum ontvangst:  15-06-2021   

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. 

Nieuws

Rijbewijskeuringen CBR in Alblasserdam
Automobilisten kunnen zich bij Paramedisch 
Centrum Haven Fysiotherapie op woensdag 7 juli 
en woensdag 4 augustus 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 (CB). Automobi-
listen van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. 

Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is 
de prijs € 70,00. Een afspraak voor het spreek-
uur kunt u uitsluitend maken via de organi-
satie 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 infor-
matie over de medische keuring vindt u op de 
website van het CBR, www.cbr.nl.
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