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Dorp met karakter 10 maart 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!

CJG
088-1237007

Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190

Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031
Ondernemersloket
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 lo-
ket op onze website www.alblasserdam.nl.
Hier kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per
week terecht.
U vindt er niet alleen informatie; via de
website kunt u ook veel producten en
diensten online aanvragen en betalen.

Sociaal Raadslieden
De Sociaal Raadslieden maken deel uit van
de Stichting Welzijn Alblasserdam.

Op de website www.stichtingwelzijnalblas-
serdam.nl leest u meer over de activiteiten
en ondersteuningsmogelijkheden die de

stichting u kan bieden.
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.
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Verkiezingen: 'Veilig stemmen staat voorop'
Door corona verlopen de Tweede Kamerver-
kiezingen anders dan anders. Iedereen moet 
veilig zijn stem kunnen uitbrengen. Het team 
dat de verkiezingen in Alblasserdam organi-
seert heeft daar hard aan gewerkt. Coördinator 
Wilma Gerritse ziet de drie verkiezingsdagen 
met vertrouwen tegemoet. ,,Maar we vragen 
wel begrip en medewerking van de kiezers. We 
kunnen het niet alleen.''

Wilma Gerritse coördineert de verkiezingen

Stemmen op 15, 16 en 17 maart
De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 
woensdag 17 maart. Vooral voor risicogroepen 
gaan 2 stemlokalen al open op maandag 15 en 
dinsdag 16 maart. Dit zijn De Damsteen, Cort-
gene 10 en Kindcentrum De Twijn (voorheen 
De Loopplank), Pieter de Hoochplaats 1. Risico-
groepen zijn bijvoorbeeld ouderen of mensen 
met gezondheidsproblemen. Wilma: ,,Het idee 
van spreiden is dat je minder kans loopt om in 
een druk stembureau te belanden. Een prima 
maatregel voor kwetsbare mensen. Maar ook 
andere kiezers mogen eventueel op 15 en 
16 maart langskomen. Elke stem telt.''

Stemmen per brief
Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen ook per 
brief stemmen. Alles wat zij hiervoor nodig 
hebben, is per post toegestuurd. Maar hoe 
veilig is deze manier van stemmen? Komt een 
stem per post wel aan? ,,Met Post NL zijn 
afspraken gemaakt over hoe ze met de post-
stemmen moeten omgaan'', zegt Wilma. 
,,Van woensdag 10 t/m woensdag 17 maart 
kunnen mensen hun briefstem ook inleveren in 
De Rederij.'' Het inleverpunt is open van 
9.00 tot 17.00 uur.

Iemand anders namens u laten stemmen
Wil, kan of durft u niet zelf naar het 
stembureau? Dan kunt u iemand machtigen om 
voor u te stemmen. Bijvoorbeeld een familielid of 
een goede vriend. Op uw stempas staat hoe dit 
in zijn werk gaat. Wilma: ,,Normaal kan iemand 
namens twee andere personen stemmen. Dit jaar 
kan dat namens drie andere personen. Machti-
gen kan nog op de dag van de verkiezingen.''

Maatregelen in stembureaus
•  In alle stembureau is een aparte in- en 

uitgang zodat stemmers elkaar niet 
tegenkomen

•  Kiezers en stembureauleden dragen een 
mondkapje.

•  Bij de ingang van het stemlokaal staat 
handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt 
u uw handen bij binnenkomst en vertrek 
desinfecteren.

•  De stemhokjes maar ook deurklinken en 
deurposten worden elk half uur 
schoongemaakt.

•  Per stembureau zijn er een gastvrouw en 
een beveiliger aanwezig. Zij kunnen men-
sen waar nodig helpen, de weg wijzen of 
vragen om even buiten te wachten als het 
te druk wordt

•  De stembureauleden die uw stempas aan-
nemen dragen wegwerphandschoenen. 
Hetzelfde geldt voor stembureauleden die 
het stembiljet en het schone potlood uitrei-
ken.

•  Tussen de stembureauleden en de kiezers 
staan kuchschermen 

Overzicht stembureaus
De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 
21.00 uur. U kunt op 17 maart stemmen bij de 
volgende stembureaus:
• Gemeentehuis, Cortgene 2
•  De Damsteen, Cortgene 10 

(ook open op 15 en 16 maart)
• De Havenkerk, Ieplaan 9
• Stichting De Poort, Randweg 141
• De Postduif, Randweg 110
• Zwembad De Blokweer, Sportlaan 3
•  Kindcentrum De Twijn (voorheen 

De Loopplank), Pieter de Hoochplaats 1 
(ook open op 15 en 16 maart)

•  Ds. Joannes Beukelmanschool, Wevers-
straat 2

• De Ontmoetingskerk, Blokweerweg 75
• MFC Maasplein, ingang Rijnstraat 
• MFC Maasplein, ingang Maasstraat 30
•  Sporthal Molenzicht, Groen van 

Prinstererstraat 107

'Help een handje mee'
Als kiezer kunt u helpen om deze bijzondere 
verkiezingen goed te laten verlopen. 
,,Ik hoop dat ouderen en kwetsbare mensen 
zoveel mogelijk per post stemmen of op 15 en 
16 maart naar het stembureau gaan'', zegt Wil-
ma. ,,Voor alle andere kiezers geldt: Kom niet 
naar het stembureau als u verkouden bent of 
andere gezondheidsklachten heeft. Machtig 
in dat geval iemand anders om namens u te 
stemmen. Komt u aan bij een stembureau 
waar het druk is? Heb er dan begrip voor dat 

u even moet wachten of ga stemmen bij een 
ander stembureau.''
Meer informatie
Meer informatie over de Tweede 
Kamerverkiezingen leest u op 
www.alblasserdam.nl/verkiezingen. 
Daar vindt u het antwoord op o.a. de 
volgende vragen:
•  Hoe kan ik iemand machtigen om namens 

mij te stemmen?
• Wat is een geldig identiteitsbewijs?
• Ik ben mijn stempas kwijt. Wat nu?

Nieuws

Stemlokalen open: 7:30 tot 21:00 uur
Neem een geldig ID-bewijs en je stempas mee

17 maart
Tweede Kamerverkiezing

stemElke telt
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Wethouder Kees Jongmans over één centrale toegang

'Mensen krijgen straks sneller de juiste zorg'
De Oude Bibliotheek wordt verbouwd en krijgt een nieuwe functie. Het wordt de 
centrale plek waar iedere Alblasserdammer van 0 tot 100+ jaar vanaf dit najaar terecht 
kan met vragen op het gebied van welzijn, zorg en (inkomens) ondersteuning. Om dit 
voor elkaar te krijgen gaan vijf organisaties (zie kader) en de gemeente nauw samen-
werken. Wethouder Kees Jongmans vertelt erover.

Wat is één centrale toegang? 
Wat houdt dit in?
Zorg en welzijn is een heel breed gebied. Denk 
bijvoorbeeld aan eenzaamheid, beginnende 
dementie of geldzorgen. Maar ook een pro-
bleem als pesten of ouders die zich geen raad 
meer weten met het gedrag van hun kinderen. 
Moeilijkheden waar mensen op eigen kracht 
niet uit komen. En waarvan niet zo duidelijk 
is waar je moet aankloppen voor hulp. Als je 
buikpijn hebt ga je naar de huisarts, dat snapt 
iedereen. Voor veel andere problemen is dat 
niet zo helder. Met één centrale toegang wil-
len we dat oplossen.

Wat betekent één centrale toegang voor de 
Alblasserdammers?
Er zijn veel organisaties op het gebied van zorg 
en welzijn, dus wij wie klop je aan? Niets is 
zo vervelend als van het kastje naar de muur 
te worden gestuurd. Onze inwoners hoeven 

straks niet meer zelf te zoeken bij wie ze te-
recht kunnen. In de Oude Bibliotheek gaan vijf 
partijen aan de slag. Die hebben met elkaar de 
kennis en kunde om bij heel veel verschillende 
soorten vragen en problemen te helpen. En ik 
hoop dat in de toekomst nog meer organisa-
ties zich aansluiten. 

Wat is volgens jou de toegevoegde waarde 
van de centrale toegang?
Dat mensen sneller de juiste zorg krijgen. 
Doordat de vijf zorgverleners onder één dak 
zitten, weten ze elkaar sneller te vinden en 
kunnen ze beter samenwerken. Iemand die 
bijvoorbeeld eenzaam is, maar ook geldzorgen 
heeft kan voor beide problemen tegelijk hulp 
krijgen.

Wat betekent de centrale toegang voor de 
gemeente Alblasserdam?
Wij als gemeente moeten er voor zorgen dat 

onze inwoners goed geholpen worden. Om die 
taak uit te voeren hebben we de vijf organisa-
ties nodig. Als zij dicht bij elkaar zitten, wordt 
het voor ons makkelijker om afspraken met 
hen te maken. Ik verwacht dat de organisaties 
samen sterker zullen staan en nóg meer als 
partners gaan optrekken als ze hetzelfde ge-
bouw delen. Als de zorg daardoor niet alleen 
beter maar ook goedkoper wordt zou dat een 
mooie bijvangst zijn. Net als alle gemeenten in 
Nederland zien ook wij de zorgkosten de laat-
ste jaren steeds hoger worden. Onze uitdaging 
is om de zorg beter en goedkoper te maken.

Wethouder Kees Jongmans over één 
centrale toegang: 'Samen staan we sterker.' 

Foto Cees van der Wal

Wie komen er in de Oude Bibliotheek?

-  Jong JGZ = consultatiebureau
-  St. Jeugdteams ZHZ =

Centrum jeugd en gezin
-  MEE-Vivenz = maatschappelijke werk en 

cliëntondersteuning
-  Stichting Welzijn Alblasserdam =

welzijnswerk
-  Sociale Dienst Drechtsteden = 

regionale sociale dienst die ook voor 
Alblasserdam werkt

Nieuws

Waarschuwing: GGD vaccineert géén 
ouderen aan huis
De GGD laat weten dat het ouderen niet 
benadert voor een vaccinatie aan huis. Er zijn 
mensen die zich voordoen als GGD-mede-
werkers en ouderen benaderen om thuis een 
afspraak voor een vaccinatie te maken. Ga 
hier niet op in.

Bel de politie of de GGD
Als iemand zich voordoet als GGD-medewerker 
die mensen thuis komt vaccineren kunt u con-
tact zoeken met de politie. Als u twijfelt kunt u 
ook contact opnemen met de GGDZHZ via: 
078 - 770 8580. De huisarts nodigt ouderen in 
de leeftijd van 90 jaar en ouder uit om zich te 
laten vaccineren. Mensen jonger dan 90 jaar 
krijgen een uitnodiging per post van het RIVM.

Zo werkt vaccineren voor 90+
De huisarts bepaalt wie uit de groep 90+ 
mobiel is en gevaccineerd kan worden op een 
vaccinatielocatie van de GGD. 

De groep 90+ die niet mobiel is, wordt door de 
huisarts gevaccineerd.

Zo werkt vaccineren voor 75-90 jaar
Mensen jonger dan 90 jaar bellen zelf met een 
landelijk nummer (dat in de uitnodigingsbrief 
vermeld staat) om een afspraak te maken. 
Ze kunnen ook door een familielid, vertrou-
wenspersoon of mantelzorger laten bellen. 
Zij worden vervolgens gevaccineerd op een 
GGD-locatie. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de coronavac-
cins en de coronavaccinatie is het landelijke 
nummer 0800 – 1351 dagelijks bereikbaar van 
08.00 – 20.00 uur, of kijk op 
coronavaccinatie.nl. Ook is het mogelijk om 
contact op te nemen met het callcenter van de 
GGD ZHZ: 078 - 770 8580 (dagelijks bereikbaar 
van 08.00 tot 20.00 uur)

Nieuws

Extra fi nanciële corona-ondersteuning 
Voor inwoners van de Drechtsteden biedt de 
sociale dienst sinds 5 maart 2021 de Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
aan. De TONK is bedoeld voor diegenen die, 
als gevolg van de coronacrisis, tijdelijk niet 
hun woonkosten (huur of de hypotheek en 

de kosten van elektriciteit en gas) kunnen 
betalen. 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.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws.
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Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend:

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

en afvalcontainer   
Locatie:  Dam 15  
Datum besluit:  26-02-2021   

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). 
       
Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
besloten hebben de volgende aanvraag om 
omgevingsvergunning te verlengen met een 
beslistermijn van 6 weken: 

Activiteit:  Bouw, Inrit/Uitweg   
Voor:  het bouwen van een woning   
Locatie:  Vlashof kavel 354  
Datum besluit:  26-02-2021   

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

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het realiseren van kantoren, 

spreekkamers en ruimten voor 
het sociaal domein   

Locatie:  Ieplaan 2   
Datum ontvangst: 19-02-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van zonnepane-

len   
Locatie:  Dam 1   
Datum ontvangst: 23-02-2021   

Activiteit:  Bouw  
Voor:  het bouwen van 28 woningen   
Locatie:  Waterhoven   
Datum ontvangst: 25-02-2021   

Activiteit:  Bouw, Monument   
Voor:   het plaatsen van zonnepane-

len op dak   
Locatie:  Oost Kinderdijk 193   
Datum ontvangst: 24-02-2021   

Activiteit:   Handelen in strijd met regels 
RO  

Voor:   het verzoek om wijziging van 
het bestemminsplan naar 
wonen   

Locatie:  Scheepsbouwplein 9   
Datum ontvangst: 26-02-2021   

Activiteit:  Reclame   
Voor:   het plaatsen van handelsre-

clame op de gevel   
Locatie:  Van Coulsterweg 1 a   
Datum ontvangst: 23-02-2021   

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 10 maart 2021
       

Vergunningen & BekendmakingenNieuws

Verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening 
De Drechtraad heeft op 2 maart de Veror-
dening Beslistermijn Schuldhulpverlening 
Drechtsteden vastgesteld. De Wet gemeen-
telijke schuldhulpverlening (Wgs) is per 1 
januari 2021 gewijzigd. Onderdeel van deze 
wijziging betreft het vastleggen van de termijn 
van besluitvorming over toelating tot de 
schuldhulpverlening in een verordening. In de 
verordening is opgenomen dat het besluit tot 

toelating tot de schuldhulpverlening, wordt 
genomen binnen een termijn van 4 weken 
na de dag waarop het eerste gesprek heeft 
plaatsgevonden. De verordening gaat met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in. 

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

'Gastvrij zijn en veilig werken is een uitdaging'
Wat betekent het coronavirus voor het verenigingsleven, de ondernemers, het 
onderwijs, de zorg en onze inwoners? Op deze plek laten wij met regelmaat een 
Alblasserdammer aan het woord die erover vertelt. Vandaag: Monique Romijn van 
Coiffure Monique in winkelcentrum Touwbaan. 

Wat is voor jou op dit moment de grootste 
uitdaging?
De grootste uitdaging is ervoor zorgen dat 
iedereen zich op zijn gemak en veilig voelt. De 
klanten, maar ook mijn zeven medewerkers. 
We willen nog steeds gastvrij en gezellig zijn, 
maar ook veilig werken en risico's zoveel mo-
gelijk beperken. Die twee dingen gaan soms 
lastig samen, maar we doen er met elkaar ons 
uiterste best voor.

Hoe fi jn is het om weer open te zijn?
Heel fi jn. We waren sinds half december dicht, 
dat is best lang. Toch hebben we de afgelopen 
maanden niet stilgezeten. Ik heb die periode 
onder meer gebruikt om mijn administratie te 
digitaliseren en een nieuw online afspraken-
boek in gebruik te nemen. Mijn collega's en 
ik hebben heel veel online cursussen gedaan, 
bijvoorbeeld over nieuwe kleurtechnieken. 
Ook hebben mijn collega’s veel kleurpakketjes 

voor klanten klaargemaakt en rondgebracht. 
Via Zoom hielden we contact met elkaar.

Wat betekenen de maatregelen voor jou,
je personeel en voor de klanten?
Om voldoende afstand te kunnen houden 
hebben we er stoelen tussenuit gehaald of 
schermen geplaatst. Klanten van wie het 
haar wordt gekleurd zitten niet zoals vroeger 
met elkaar aan een grote tafel. Ze zitten nu 
verspreid door de zaak. Na het binnenkomen 
ontsmetten mensen hun handen en regis-
treren ze zich. Als klanten klachten hebben 
vragen we hen om niet te komen. Gelukkig 
houdt iedereen zich daar goed aan.

Ga je je laten vaccineren?
Ja absoluut. Ik zie vaccineren als de enige 
manier om het virus onder controle te krijgen. 
Als we gevaccineerd zijn kunnen we hopelijk 
de regie over ons leven terugkrijgen. 

Monique Romijn van Coiffure Monique is blij dat haar zaak weer open is. 
                 Foto Cees van der Wal
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SVHW versoepelt betaling voor 
ondernemers en ZZP-ers 
SVHW geeft ondernemers en ZZP-ers die in 
2021 een aanslag lokale belastingen hebben 
ontvangen, meer ruimte om te betalen. Op 
deze manier hoopt SVHW enige fi nanciële 
verlichting te creëren, aangezien de omzet van 
velen vanwege de Coronacrisis onder druk 
staat.

Allereerst is het mogelijk om in termijnen te 
betalen via automatische incasso. Afhanke-
lijk van de afgiftedatum van de machtiging 
incasseert SVHW in acht tot tien maanden. 

Daarnaast kunnen ondernemers en ZZP-ers 
uitstel van betaling aanvragen tot 1 oktober 
2021. Zij moeten dit dan wel voor 31 mei 2021 
aanvragen. 

Ondernemers en ZZP-ers kunnen dit snel en 
makkelijk regelen via www.svhw.nl/onderne-
mers-zzp-ers-en-covid-19. Daar vinden zij ook 
meer informatie. Het is ook mogelijk om tele-
fonisch automatische incasso of uitstel aan te 
vragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

UITSTEL VAN BETALING 
VOOR ONDERNEMERS 
EN ZZP-ERS

Reageer vóór 31 mei 2021

Kijk voor meer informatie op WWW.SVHW.NL of bel (0186) 577 222.
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