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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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Een mooie dag 
Vandaag gaan we naar de stembus. We mogen 
kiezen wie ons de komende vier jaar vertegen-
woordigen in de Tweede Kamer. Zo hebben we 
invloed op wie de koers van ons land bepalen. 
Er zijn nog steeds plekken op de wereld waar 
mensen hun leven verliezen in de strijd voor 
het recht om zelf een regering te mogen kie-
zen. Bij ons is dit recht sinds begin vorige eeuw 
stevig verankerd en kunnen we er regelmatig 
gebruik van maken. Alleen daarom al is elke 
verkiezingsdag bij voorbaat een mooie dag.

Avondklok
Hebt u al gestemd? Het kan nog tot 21.00 uur 
vanavond. U hoeft zich niet te laten weerhou-
den door de avondklok. Bent u na 21.00 uur 
onderweg naar huis vanaf een stemlokaal? Of 
wilt u na 21.00 uur kijken bij het tellen van de 
stemmen? Dan mag u over straat.

Veilig
Dit bewijst maar weer eens hoeveel waarde 
wij in Nederland hechten aan democratische 
verkiezingen. Zelfs tijdens de coronapandemie 
zetten we alles op alles om de verkiezingen 
te laten doorgaan. Ik hoop dan ook van harte 
dat het virus voor u geen reden is om uw stem 
niet uit te brengen. Het team dat in ons dorp 
de verkiezingen organiseert, heeft er alles aan 
gedaan om te zorgen dat iedereen veilig kan 
stemmen. 

Mijlpaal
Voor alle 18-jarigen in Alblasserdam is deze 
mooie dag extra speciaal. Voor de eerste keer 

stemmen is een mijlpaal in je leven. Het bewijs 
dat je oud genoeg bent om te laten weten waar 
het wat jou betreft over moet gaan in de poli-
tiek. Een kans om vanaf nu op elke verkiezings-
dag met beide handen aan te grijpen.

Mooiste dag
Op deze mooie dag wil ik het ook even hebben 
over de móoiste dag. Want zo wordt een hu-
welijksdag door veel mensen genoemd en be-
leefd. Een dag waarop je 'ja' zegt tegen elkaar 
en belooft elkaar door dik en dun te steunen. 
Of dat nu groots en uitbundig gebeurt of klein 
en intiem, deze dag kan niet zonder een Bui-
tengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 
(Babs) die het huwelijk voltrekt. Wij zijn op zoek 
naar twee mensen die deze eervolle en door-
gaans vrolijke taak op zich willen nemen. Lees 
snel de oproep op deze pagina en reageer!

Blik op ons college

Verwen uw tuin met gratis compost 
Als dank voor het goed scheiden van uw 
groente-, fruit-, tuinafval en etensresten 
(GFTE), kunt u elk jaar gratis compost opha-
len. Op zaterdag 27 maart kunt u hiervoor 
tussen 10.00 en 16.00 uur terecht op de Oude 
Wipmolenlocatie. Op deze locatie is het goed 
mogelijk om op gepaste afstand volgens de 
coronaregels om de beurt compost te krijgen. 
Het terrein is afgesloten en heeft één ingang 
en één uitgang.

Neem zakken of aanhanger mee
Medewerkers van de gemeente leiden de actie 
in goede banen en scheppen de compost in 
uw aanhanger of zak. Volgt u hun aanwijzin-
gen op. U neemt zelf een aantal zakken of een 
aanhanger mee om de compost in te vervoe-
ren. Let op: het is verplicht om uw aanhanger 
af te dekken met een zeil of net. 

Voordelen van compost
GFTE vormt de basis voor compost en groen 
gas. Compost is een heel goede grondstof 

voor de bodem. Met compost kan de grond 
regenwater beter opnemen. Bovendien acti-
veert compost het leven in de bodem, slaat 
het voedingsstoffen voor planten op en gaat 
het bodemziekten tegen. Er is dan ook geen 
reden om nog kunstmest en bestrijdingsmid-
delen te gebruiken. 

Afval scheiden
Nog altijd belandt bijna 60 kilo GFTE per 
persoon bij het restafval en wordt verbrand. 
Dat is zonde. Een volle GFTE-bak van 140 liter 
staat gelijk aan 15 tot 20 kilo compost. Dit 
levert voldoende groen gas om 21 dagen lang 
mee te koken of bijna een dag het huis mee te 
verwarmen. Afval scheiden loont! Het is goed 
voor het milieu en zorgt ervoor dat de kosten 
minder stijgen. 

Meer informatie
Meer informatie over GFTE en het scheiden 
van afval vindt u op www.hvcgroep.nl/gft en in 
de HVC-afvalapp.

Nieuws

Nieuws

Trouwambtenaar worden iets voor u?
Wij zijn op zoek naar twee Buitengewoon 
ambtenaren van de burgerlijke stand (Babs). 
Een Babs, ook wel trouwambtenaar genoemd, 
heeft de eervolle taak huwelijken te sluiten. 
De nieuwe Babsen gaan ons huidige team ver-
sterken. Daarin zijn heren in de minderheid 
dus mannelijke kandidaten zijn extra welkom.

Profi el
Iedereen die zelf getrouwd is weet dat de 
trouwambtenaar veel kan toevoegen aan de 
huwelijksdag met een mooie, persoonlijke 
speech voor het bruidspaar. Herkent u zich in 
het profi el? Dan bent u misschien wel de Babs 
die wij zoeken:

-  U spreekt makkelijk in het openbaar
-  U kent Alblasserdam goed en bent een 

ambassadeur van het dorp
-  U heeft geen problemen met het trouwen van 

mensen van hetzelfde geslacht
-   Uw verklaring omtrent gedrag levert geen 

bezwaren op

Aanmelden
Een Babs in Alblasserdam sluit ongeveer tien tot 
vijftien huwelijken per jaar waarvan de meeste 
in de periode mei-september. Een huwelijk 
kost u alles bij elkaar ongeveer drie uur. Hier 
staat een vergoeding tegenover. Om als Babs te 
kunnen werken moet u beëdigd worden. Wilt u 
meer weten of wilt u zich aanmelden? Stuur een 
mail naar:  Alblasserdam.burgerzaken@alblas-
serdam.nl t.a.v. Corina Menheere

Jaap Paans
Uw burgemeester

Nieuws

Volg onze live verkiezingsuitzending
Via ons YouTube kanaal presenteert burge-
meester Jaap Paans woensdagavond 17 maart 
vanuit Landvast een live-uitzending over de 
verkiezingen. 

Vragen stellen
Wilt u weten hoe Alblasserdam heeft ge-
stemd? Wilt horen hoe de fractievoorzitters 
van de partijen in onze gemeenteraad de 
uitslag duiden? Bent u benieuwd hoe de ver-
kiezingen zijn verlopen in ons dorp? Zorg dan 
dat u om 21.45 uur online bent. Via de chat 
kunt u vragen stellen aan de burgemeester en 
de fractievoorzitters. De uitzending duurt tot 
kort voor middernacht.

Sfeerbeelden
U kunt ook eerder inschakelen, want vanaf 
21.15 uur laten we sfeerbeelden zien van 

de verkiezingsdag in Alblasserdam. U vindt 
ons kanaal door op YouTube te zoeken op 
Gemeente Alblasserdam.
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Controle hondenbezit begint weer
Voor onze gemeente verzorgt SVHW de hon-
denbelasting. Jaarlijks controleert LEGITIEM 
BV hiervoor het hondenbezit. Dit jaar begint 
de controle op 29 maart. De controleurs kun-
nen zich legitimeren als werknemer bij LEGI-
TIEM BV. Treffen zij een hond aan waarvoor de 
eigenaar geen belasting betaalt, dan melden 
zij dat bij SVHW. 

Heeft u een hond of pas een hond aange-
schaft? 
Dan bent u verplicht hiervan aangifte te doen. 
U kunt uw hond aanmelden door op www.
svhw.nl bij ‘Mijn SVHW’ in te loggen met uw 
DigiD. Maar u kunt uw hond ook telefonisch 
aanmelden via (0186) 577 222 of (0800) 02 00 
873. 

Heeft u geen hond meer of vertrekt u naar 
een andere gemeente? 
Meld dit bij SVHW. U ontvangt dan mogelijk 
teveel betaald belastinggeld terug. 

Kosten voor de gemeente
Honden brengen voor ons kosten met zich 
mee. U kent vast de bakken voor hondenpoep, 
de houders met poepzakjes, de plekken waar 
honden kunnen loslopen en de hondenkooi-

en. Om dit aan te schaffen en te onderhouden 
is geld nodig. Kortgeleden hebben we nog 
extra zakjeshouders en  hondenpoepbakken 
neergezet. En wist u dat u de hondenpoep-
zakjes ook gratis afhalen kunt afhalen bij De 
Rederij?

Meer informatie over hondenbelasting?
Kijk op www.svhw.nl/hondenbelasting.

Nieuws

Kosteloos vervoer naar priklocaties 
Bent u 75 jaar of ouder? Of heeft u een 
lichamelijke beperking en bent u jonger dan 
75 jaar? En woont u in de Drechtsteden? 
Dan kunt u kosteloos gebruikmaken van de 
Drechthopper als u naar een van de priklo-

caties binnen de Drechtsteden moet worden 
vervoerd. Lees hier meer over op de website 
van de Sociale Dienst Drechtsteden: 
www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws.

Nieuws

Zon en wind in de 
Drechtsteden 
Afgelopen maanden hebben we met veel 
inwoners en professionals in de Drechtsteden 
gesproken over kansen en randvoorwaarden 
voor grootschalige opwekking van duurzame 
energie, oftewel zonneweiden en windmolens. 
Vorige week zijn de laatste informatiebijeen-
komsten over de zoekgebieden bij Kijfhoek, 
langs de A16 en langs de A15 geweest. Op 
het Energie-participatieplatform 'Denk Mee!' 
(https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/
alblasserdam) leest u waar mogelijkheden zijn 
voor verdere uitwerking van zonneweiden en 
windmolens. Ook de reacties van de aanwezi-
gen staan op het platform.  

Regionale Energiestrategie 1.0
De inbreng van inwoners en professionals 
gebruiken we voor het aanscherpen van de 
Regionale Energie Strategie versie (RES) 1.0. In 
een eerdere versie – de concept-RES - is voor 
opwekking van duurzame elektriciteit een 
bod van 0,66 PJ in 2030 neergelegd. Dit gaan 
we als regio realiseren met zonnepanelen op 
(grote) daken, zonnepanelen in restruimten 
en de nu al gerealiseerde projecten rond 
duurzame energie. Ook is er een ambitie om 
het bod aan te vullen.  

Wilt u ons nog iets meegeven? 
Doe dat dan uiterlijk zondag 21 maart op 
'Denk Mee'. Binnenkort bieden we de Regio-
nale Energiestrategie 1.0 aan de 7 gemeente-
raden in de Drechtsteden, 2 waterschappen 
en de provincie aan. Na besluitvorming zullen 
inwoners opnieuw worden betrokken bij 
verdere uitwerking.

9 maart 2021

Regels avondklok tijdens 
de Tweede Kamerverkiezing

Om ervoor te zorgen dat elke kiezer kan stemmen en het verkiezingsproces 
toegankelijk is, transparant verloopt en controleerbaar is, gelden tijdens de Tweede 

Kamerverkiezing speci�eke regels voor de avondklok.

  
 

  
 Meer informatie over de 

Tweede Kamerverkiezing? 
Kijk op www.elkestemtelt.nl

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Regels voor kiezers en 
observanten:

Regels voor 
stembureauleden, 
tellers en vrijwilligers:

Regels voor personen 
betrokken bij het 
verkiezingsproces:

Ambtenaren die in dienst zijn 
van een gemeente, of andere 
personen die vanwege hun 
werk betrokken zijn bij de 
verkiezing, kunnen tijdens de 
avondklok hun werk doen.

Zij hebben daarvoor een 
werkgeversverklaring en een eigen 
verklaring nodig.

Stembureauleden, tellers en 
vrijwilligers, kunnen hun werk 
doen tijdens de avondklok. Zij 
hebben daarvoor een bewijs 
nodig van hun werk in het 
stemlokaal. 

Zij krijgen daarvoor een verklaring 
van de gemeente, bijvoorbeeld in de 
vorm van een brief of e-mail.

Kiezers die gaan stemmen 
kunnen dit gewoon doen tot 
21.00 uur, of zoveel langer als zij 
nog in de rij staan na 21.00 uur.

Kiezers die willen kijken bij het 
tellen, kunnen dit ook na 21.00 
uur doen, binnen de regels die 
gelden in het stemlokaal of de 
tellocaties. 

Kiezers hebben geen aparte 
verklaring nodig en kunnen dit 
mondeling aangeven bij de 
handhavers. 

Naar het stemlokaal? Dan gelden de volgende regels:

Doe de gezondheidscheck 
die bij jouw stempas zit.

Draag in het stemlokaal 
een mondkapje. Houd 1,5 meter afstand.  . Desinfecteer je handen.

Raads- en commissievergaderingen

Raadscommissies vergaderen 
De commissie Grondgebied en de commissie 
Bestuur en Samenleving vergaderen (digitaal) 
op dinsdag 23 maart vanaf 19.30 uur. De 
vergaderingen kunt u live volgen via https://
alblasserdam.notubiz.nl/ of via de website van 
de gemeente Alblasserdam (www.alblasser-

dam.nl). Hier vindt u ook de agenda's en de 
stukken. Wilt u inspreken bij de commissie? 
Meld dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
voor dinsdag 23 maart 16.00 uur, bij griffier@
alblasserdam.nl, dan ontvangt u nadere infor-
matie over het gebruik van Microsoft Teams.



Gemeentenieuws

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend: 

Activiteit:  Brandveilig gebruik 
voor:    brandveilig gebruik  

drijvende accommodatie   
Locatie:   Marineweg 1    
Datum besluit:   04-03-2021   
 
Inzage 
De beschikking en andere ter zake zijnde stuk-
ken liggen van 18 maart  2021 tot en met 
29 april 2021 ter inzage. 

De stukken kunnen worden ingezien na telefo-
nische afspraak, tel. 078 - 770 61 05:

-  elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en 
op maandag- en woensdagmiddag van  
14.00 uur tot 16.00 uur

-  tevens op maandagavond tot 21.00 uur. 

Bovenstaande informatie voor het inzien 
van stukken kan afwijken in verband met de 
corona maatregelen. Voor het laatste nieuws 
raadpleeg de website van uw gemeente. 

De beschikking treedt in werking met ingang 
van de dag na het einde van de beroepster-
mijn, tenzij voor deze datum beroep is inge-
steld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb om 
een voorlopige voorziening is verzocht. 
Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist. Een 
verzoek om voorlopige voorziening dient te 
worden gericht aan de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuurs-
recht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. 
De beschikking treedt dan niet in werking 
voordat de Voorzieningenrechter een uit-
spraak heeft gedaan. 
       
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO 
Voor:    het bouwen van een  

woning   
Locatie:   Hof van souburgh, kavel 4   
Datum besluit:   05-03-2021   

Activiteit:  Inrit/Uitweg  
Voor:    het realiseren van een Inrit   
Locatie:   Kerkstraat 58    
Datum besluit:   01-03-2021   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of doen vel-

len van één houtopstand 
(esdoorn)) in de achtertuin   

Locatie:   Patrijsstraat 11   
Datum besluit:   02-03-2021   
 
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). 
           
Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het verzoek om wijzigen 

van de het bestemmings-
plan   

Locatie:   Ohmweg 69    
Datum ontvangst:  02-03-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren van een 

buitenverblijf   
Locatie:   Van Lennepstraat 25    
Datum ontvangst: 02-03-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het vergroten van een 

woonhuis   
Locatie:   Blokweerweg 9    
Datum ontvangst:  03-03-2021   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren van een tij-

delijke opslag/bouwplaats 
mbt planmatig onderhoud   

Locatie:   Van Eesterensingel 88 a    
Datum ontvangst:  03-03-2021   

 Activiteit:     Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het realiseren van een  
buiten-showroom    

Locatie:   Van Hennaertweg 2    
Datum ontvangst:  02-03-2021   

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO  

Voor:    het omzetten van agrari-
sche bedrijfswoning naar 
plattelandswoning   

Locatie:   Kortland 42 b    
Datum ontvangst:  05-03-2021   
 
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,
17 maart 2021

Vergunningen & BekendmakingenNieuws

Lokale belastingen en WOZ
In februari heeft SVHW de aanslagen voor de 
lokale belasting verstuurd. Op het aanslagbil-
jet vindt u ook de beschikking van de WOZ-
waarde van uw woning of bedrijfspand. SVHW 
stelt voor onze gemeente ook de hoogte van 
de WOZ-waarde vast.

Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-
waarde? 
Maak dan (kosteloos) een afspraak met één 
van de taxateurs van SVHW via Mijn SVHW op 
www.svhw.nl. Als blijkt dat de WOZ-waarde 
onjuist is vastgesteld, passen zij deze graag 
voor u aan. SVHW wil net als u dat de WOZ-
waarde klopt.

U kunt ook gratis bezwaar maken
Dit kan via Mijn SVHW op www.svhw.nl of 
schriftelijk. In het bezwaar geeft u aan waar-
om u het niet eens bent met de WOZ-waarde. 
U stuurt ook direct bewijsstukken mee. Uw 
bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dag-
tekening van de aanslag bij SVHW binnen zijn.

Hulp nodig bij het maken van bezwaar? 
Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl/
WOZ-waarde of vraag een bezwaarformulier 
aan.

Corona en WOZ-waarden van  
niet-woningen
Veel branches zijn hard getroffen door de 
gevolgen van de corona-pandemie. Deze 
gevolgen blijken op de meeste WOZ-
waarden van niet-woningen geen invloed 
te hebben. Daar waar de WOZ-waarde een 
relatie heeft met de omzet en bij gebou-
wen met een maatschappelijke functie, kan 
er wèl sprake zijn van waardevermindering 
door de corona-pandemie. SVHW heeft 
hier al een correctie toegepast.

Twijfelt u over de juistheid van de WOZ-
waarde van uw niet-woning? 
Maakt u dan een afspraak met één van de 
taxateurs van SVHW. Dit kan via: 
•  Het contactformulier op www.svhw.nl/

contact: ga naar ‘Bespreken WOZ-waar-
de’ kies ‘woning’ of ‘niet-woning’ en vul 
het formulier verder in. 

•  Telefoonnummer (0186) 577 222 of 
(0800) 020 08 73. 

Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl/
ondernemers-zzp-ers-en-covid-19.

VRAGEN OVER UW 
WOZ-WAARDE?
SVHW helpt!

(0186) 577 222 

WWW.SVHW.NL




