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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.

Afscheid 
Afgelopen week slaagden de examenkandi-
daten in het VMBO. Ook veel Alblasserdamse 
jongeren! Fantastisch om te zien dat ook zij 
- terecht - trots zijn op hun diploma. De vlag 
hijsen met de schooltas erbij. Al deze succes-
volle VMBO-ers zijn straks onderdeel van de 
kurk waarop onze samenleving drijft. Alleen 
al de maakindustrie draagt stevig bij aan onze 
economie. De Rotterdamse haven verscheept 
het, hier maken we het! Mensen om trots op 
te zijn! Jongvolwassenen die een volgende 
stap gaan zetten. Afscheid nemen van school 
en klasgenoten. Met weemoed, soms. Vooral 
opgelucht en blij en met perspectief op werk. 
Er staat ons en hen veel te doen. Een nieuwe 
fase breekt aan.

Verdrietig
Afscheid nemen heeft ook een verdrietige 
associatie. Zeker aan het einde van iemands 
leven. Als het leven geleefd is. Soms onver-
wacht en regelmatig als gevolg van onderlig-
gend lijden. Helaas kijken we terug op een 
periode waarin lokaal, nationaal en internatio-
naal veel afscheid is genomen van mensen die 
overleden aan de directe of indirecte gevolgen 
van het COVID-19 virus. We gedenken hen met 
eerbied, respect en - ik wens het alle nabe-
staanden toe - met warme herinneringen.

Samenwerking
In het gemeentebestuur nemen we deze 
weken ook afscheid. Van een coalitiesam-
enwerking die elf jaar vruchtbaar veel heeft 
betekend voor de ontwikkeling van ons dorp. 
Meestal gesteund door de voltallige gemeen-
teraad. Altijd respectvol en gericht op bestuur-
lijke continuïteit en stabiliteit. De architect van 
deze samenwerking heeft de onvermijdelijke 
conclusie getrokken en zijn bestuurlijke taken 
in het wethouderschap neergelegd. Het siert 
de mens en bestuurder in Peter Verheij dat 
hij serieus, minutieus en zorgvuldig zijn taken 
overdraagt aan zijn collega’s. Sans rancune en 
in het belang van het dorp. In juli nemen de 
gemeenteraad, de regio, het netwerk, collega’s 
en de medewerkers afscheid van wethouder 
Verheij. 

Stabiel
Het is goed ons te realiseren dat in de afgelo-
pen 11 jaar een bestuurlijk stabiel gemeente-
bestuur heeft gefunctioneerd met een struc-
tureel fi nancieel gezonde huishouding. Waarin 
projecten zijn gerealiseerd voor inwoners, 
veel is bereikt in de buitenruimte, voor en met 
ondernemend Alblasserdam, voor behoud 
van banen of doorgeleiding naar ander werk. 
Mijlpalen in onze maritieme regio en in ons 
dorp waaraan op gepaste wijze aandacht zal 
worden besteed. 

Democratie
Niets van deze betekenisvolle bijdragen kan 
worden weggenomen door een keuze uit prin-
cipiële overtuiging. Een politieke omgeving 
gedijt bij de kracht van de uitwisseling van ar-
gumenten vanuit verschillende overtuigingen. 
En bij samenwerking om in meerderheid tot 
besluiten te komen. Minderheidsopvattingen 
die tegenover meerderheden staan bewijzen 
de vitaliteit van de democratie. We nemen 
afscheid van een betrokken wethouder, “in 
Vertrouwde handen”.

Zomer
Ik kijk uit naar diverse momenten die voor mij 
liggen. De vakantie breekt aan. Het zomerpas-
poort staat bomvol activiteiten voor de jeugd. 
De Haven-10-daagse in september staat in de 
steigers. Zaken om naar uit te kijken. Vooral 
ook omdat ze gelijke tred houden met het 
naderend afscheid waar ik het meest naar uit-
kijk. En met mij velen: een defi nitief afscheid 
van de coronapandemie.

Ik wens u allen een fi jne zomer! Blijf gezond!

Blik op ons college

Jaap Paans,
Uw burgemeester

Nieuws

Centrale toegang stap dichterbij
Wethouder Kees Jongmans en de zorgorganisa-
ties Jong JGZ, Stichting Jeugdteams ZHZ, maat-
schappelijke dienstverlening MEE-Vivenz, SWA 
en de SDD hebben op donderdag 17 juni een 
zogenoemde adhesieverklaring ondertekend. Dit 
betekent een volgende stap naar één centrale 
toegang voor zorgvragen in de Oude Bibliotheek. 

Samenwerken
Met de ondertekening bevestigen de partners 
hun intentie om met elkaar vanuit één locatie 
samen te gaan werken, iedere organisatie met 
zijn eigen kennis en ervaring. Met één centrale 
toegang in de Oude Bibliotheek zorgen zij voor 
een goede en laagdrempelige bereikbaarheid 

en zorgen zij ervoor dat vragen snel op de goede 
plek komen. Samen hebben zij de kennis in 
huis om alle inwoners van Alblasserdam van 
informatie te voorzien, te ondersteunen of hulp 
te bieden dan wel door te geleiden naar de juiste 
maatschappelijke partner. 

Verbouwing
Hopelijk kan binnenkort worden gestart met 
de verbouwing van de Oude Bibliotheek aan 
de Ieplaan 2 . Het streven is om vanaf het 1e 
kwartaal/start 2e kwartaal  2022 met elkaar te 
starten vanuit de oude Bibliotheek. De verbou-
wing is afgestemd op ieders specialisme én op de 
samenwerking.

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 Neder-
land wordt het weer steeds extremer. We krijgen 
steeds vaker te maken met hevige regenbuien 
en lange periodes van hitte en droogte. Door 
alle tegels en beton in onze omgeving krijgen we 
daardoor ook vaker te maken met problemen 

als hittestress en wateroverlast. Stenen verkoe-
len 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 vervangen 
door groen om zo bij te dragen aan een klimaat-
bestendige regio. De gewipte tegels kunt u aan-
melden op de website van het NK Tegelwippen. 
Dan tellen ze mee voor het totaal aantal gewipte 
tegels in onze gemeente: https://nk-tegelwippen.
nl/.  Ook kunt u op de website meer informatie 
over het evenement terugvinden.
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'Mensen kunnen weer lekker lezen aan de leestafel'
Nu we het coronavirus beter onder controle krijgen, kan er steeds meer. En dat is voor 
veel mensen goed nieuws. Hoe gaan inwoners en organisaties om met de versoepelin-
gen? En hoe blij zijn ze? Op deze plek laten wij met regelmaat een Alblasserdammer 
aan het woord die erover vertelt. Vandaag: Thea de Jong, medewerker en vestigings-
coördinator van de bibliotheek AanZet in De Rederij.

Wat kan en mag weer in de bibliotheek?
Klanten mogen de bibliotheek weer bezoeken. 
Dat betekent: zelf weer boeken uitzoeken in 
de kast en lekker een tijdschrift of een krant 
lezen aan de leestafel. Ook kunnen mensen 
weer gebruik maken van het internet en van 
de printer. We zijn elke dag weer open! Al-
leen op de vrijdagavond zijn we nog tijdelijk 
gesloten.  

Waar ben je het meest blij mee?
Met de positieve reacties op de aanpassingen 
aan het meubilair! Zeker de afdeling voor 
volwassenen op de eerste verdieping is echt 
verbeterd.     

Is jullie manier van werken veranderd door 
de coronacrisis? 
Door de crisis kunnen klanten ons nu digitaal 
veel beter vinden. Ze weten nu dat je online 
op elk gewenst moment kan reserveren en dat 
je E-books kunt downloaden. Ook de activi-
teiten online trekken meer bezoekers. Wij als 
medewerkers reizen wat minder vaak heen 
en weer tussen vestigingen om te overleggen. 
Ook dat kan namelijk prima online.
Ben je al gevaccineerd of ga je je laten 
vaccineren?
Oei, deze vraag vind ik net iets te privé voor 
een artikel in de krant. Thea de Jong van de bibliotheek: 'We zijn elke dag weer open!'.  Foto Cees van der Wal

Nieuws

Nieuws

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.

Raads- en commissievergaderingen

Gemeenteraad weer in raadzaal 
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 
juni voor het eerst sinds lange tijd weer fysiek 
in de raadzaal van De Rederij. Gelet op de 
nog geldende coronamaatregelen kunt u de 
vergadering live volgen via alblasserdam.notu-
biz.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 
29 juni 12.00 uur, bij griffi  er@alblasserdam.
nl, dan ontvangt u nadere informatie. Agenda 
en stukken treft u vanaf vrijdag 25 juni in het 
Raadsinformatiesysteem (RIS) op de website 
van de gemeente Alblasserdam.  

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

De erfgoedcommissie vergadert    
Op maandag 28 juni 2021 vergadert de ge-
meentelijke erfgoedcommissie over de plan-
nen van Kloos, het zuidelijke gedeelte. Deze 
vergadering is extra ingelast. De vergadering is 
openbaar en vindt plaats vanaf 15.00 uur. 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 erfgoedcom-
missie mevrouw c.m.corbeau@alblasserdam.
nl. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? 
Meld u dan vóór vrijdag 25 juni 2021 bij de 
secretaris via het emailadres hierboven of via 
telefoonnummer 14-078. 

Dorp met karakter

Raads- en commissievergaderingen
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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
Frejoles, AA 17-06-1975 17-05-2021
 
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 collecte 
voor Stichting Kinderen van 
de Voedselbank van 18 tot 
en met 24 juli 2021

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:   16 juni 2021
Zaaknummer:  Z-21-392481

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.

Vergunningen & Bekendmakingen

Ontwerp bestemmingsplan en 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
geluid Oost Kinderdijk nabij 9
Het college van burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam maakt bekend dat op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
het ontwerpbestemmingsplan Oost Kinderdijk 
nabij 9 en het ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den geluid Oost Kinderdijk nabij 9 vanaf donder-
dag 24 juni 2021 tot donderdag 5 augustus 2021 
voor een ieder ter inzage liggen. 

Plangebied
Het plangebied is gelegen aan de westzijde 
van de kern Alblasserdam op de hoek van de 
Oost Kinderdijk en de Touwbaan. Het perceel 
nabij de Oost Kinderdijk 9 heeft de bestemming 
‘Tuin’. Op dit perceel heeft in het verleden een 
pand gestaan dat bekend was onder de naam 
“de Bockhorn”. De woning is in 1964 afgebrand 
en de locatie heeft tot op heden geen nieuwe 
invulling gekregen. Het plan is om ter plaatse 
een appartementengebouw, bestaande uit 5 
woningen, te realiseren (een ‘nieuwe’ Bockhorn). 
De ontsluiting van het perceel zal via de Oost Kin-
derdijk 9 plaatsvinden.  In de afgelopen periode 
is het plan, mede op basis van inspraakreacties 
en een vooroverlegreactie op het voorontwerp 
bestemmingsplan, geoptimaliseerd en nader 
onderzocht. Deze reacties en ambtshalve toet-
sing hebben aanleiding gegeven om meerdere 
gewijzigde teksten op te nemen in het ontwerp 
bestemmingsplan. Voor de inhoud wordt verwe-
zen naar de Nota van Inspraak en vooroverleg 
die als bijlage deel uitmaakt van de toelichting op 
het ontwerp bestemmingsplan.

Het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerpbe-
sluit hogere grenswaarden geluid en de bijbe-
horende stukken zijn ook digitaal in te zien en te 
downloaden op www.alblasserdam.nl > Ruim-
telijke plannen > Bestemmingsplannen > Oost 
Kinderdijk nabij 9 en op www.ruimtelijkeplannen.
nl (NL.IMRO.0482.okinderdijk9113-on01).

M.e.r.-beoordelingsbesluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten 
dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden 
opgesteld. De m.e.r. procedure is niet van toepas-
sing. Uit het ontwerp bestemmingsplan blijkt dat 
zich door de voorgenomen activiteit geen belang-
rijke nadelige gevolgen voor het milieu voordoen 

die het opstellen van een milieueffectrapport 
noodzakelijk maken.

Ontwerp besluit hogere grenswaarden 
geluid
Omdat de locatie gelegen is binnen de zone 
van de Oost Kinderdijk, is op grond van de 
Wet geluidhinder (Wgh) akoestisch onderzoek 
uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat de 
voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai 
uit de Wgh wordt overschreden. Door het op-
nemen van voorwaarden in het ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden geluid wordt voldaan aan 
het wettelijk kader van de Wgh waarmee het ap-
partementengebouw, bestaande uit 5 woningen, 
mogelijk is. 

Zienswijzen
In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht in relatie tot artikel 3.38 van 
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c 
van de Wet geluidhinder liggen het ontwerp 
bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden geluid gedurende 6 weken (vanaf 
donderdag 24 juni 2021 tot donderdag 5 augus-
tus 2021) ter inzage voor zienswijzen. Tijdens de 
termijn van terinzagelegging bestaat de mogelijk-
heid schriftelijk op de stukken te reageren door 
middel van het indienen van een zienswijze. U 
kunt uw zienswijze tegen het ontwerp bestem-
mingsplan indienen bij de gemeenteraad en 
tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
geluid bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 
AA, Alblasserdam. Gelet op de maatregelen van 
de gemeente Alblasserdam in relatie tot het co-
ronavirus is de papieren versie van het ontwerp 
bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden geluid, in het gemeentehuis, enkel 
in te zien op afspraak. Ook het indienen van 
een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor 
dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor 
het einde van de terinzagelegging, een afspraak 
te maken met de Gemeente Alblasserdam via 
telefoonnummer 14078. Het is niet mogelijk tele-
fonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Alblasserdam, 23 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

1,5 meter afstand niet verplicht1,5 meter afstand verplicht

Alles open per 26 juni Met coronatoegangsbewijzen

Reguliere openingstijden voor onder 
andere horeca, winkels en locaties voor 
kunst en cultuur, recreatie en sport. 

 
Maximaal aantal bezoekers afhankelijk 
van de grootte van de ruimte. 

 
Thuis geen maximaal aantal bezoekers. 

 
Binnen en buiten geen maximale 
groepsgrootte. 

 
Werk maximaal de helft van de werktijd 
op kantoor.

Alles open op 1,5 meter afstand 
 

Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open. 1,5 meter afstand houden  
is de norm. Als dit niet mogelijk is, zoals in een discotheek, dan heb je een coronatoegangsbewijs  

nodig. Dit geldt ook voor evenementen die per 30 juni zijn toegestaan. 

18 juni 2021

Een coronatoegangsbewijs 
kun je via de CoronaCheck-

app of coronacheck.nl aanmaken met:  
•    een negatieve testuitslag van 

maximaal 40 uur oud  
•    een vaccinatiebewijs  
•    een herstelbewijs van maximaal  
     6 maanden oud

100% van de bezoekers -
capaciteit toegestaan. 

 
Nachtclubs en discotheken 
open. 

 
Per 30 juni evenementen 
toegestaan.

Het dragen van een mondkapje is  
verplicht:  

•     in het openbaar vervoer en bij personenvervoer  
•     op stations en vliegvelden  
•     in het voortgezet onderwijs

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

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 
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Gemeentenieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een dak-

kapel.   
Locatie:    Groen van Prinsterer-

straat 11   
Datum besluit:   09-06-2021   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO, Inrit/Uit-
weg, Reclame   

Voor:    het bouwen van bedrijfs-
verzamelgebouw inclusief 
inritten   

Locatie:    Staalindustrieweg 34, 36, 
38 en 40  Alblasserdam   

Datum besluit:   09-06-2021   

Activiteit:    Bouw, Milieu (neutraal 
wijziging)   

Voor:    het wijzigen van de gasfles-
senopslag   

Locatie:   Marineweg 1    
Datum besluit:   03-06-2021   

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 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 Rechtbank Rot-
terdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam). 

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

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een dakop-

bouw en een dakkapel   
Locatie:   Batavierstraat 11   
Datum ontvangst:  09-06-2021   
 

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

mobiele kraan op de  
openbare weg   

Locatie:   Wilgenlaan 1   
Datum ontvangst:  07-06-2021   
 
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, 
woensdag 23 juni 2021




