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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.

  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam

Ontmoeten 
Mijn periode van 16 weken vervangend wet-
houderschap in Alblasserdam zit er bijna op. 
Ze zijn omgevlogen, ondanks corona. Of er 
nog een periode van 16 weken bijkomt, weet 
ik op het moment van dit schrijven (25 maart) 
nog niet. De gemeenteraad zal daarover op 30 
maart een besluit nemen. 

Passie
Als de gemeenteraad instemt, ga ik met de-
zelfde energie en passie door. In mijn porte-
feuille zitten vooral zaken die van belang zijn 
voor inwoners die een extra steuntje in de rug 
nodig hebben om mee te kunnen doen in de 
maatschappij. Een  steuntje in de rug op het ge-
bied van zorg, welzijn of inkomen. Om dat goed 
te kunnen doen, vind ik het van belang om die 
inwoners, als ze daar voor open staan, zelf te 
kunnen spreken. En daar wringt nu de schoen. 
Door de coronamaatregelen (die overigens nog 
steeds hard nodig zijn) zijn de mogelijkheden 
voor contact sterk afgenomen. 

De juiste dingen doen
Toen ik in Roosendaal wethouder was, had ik 
iedere maandagavond spreekuur in één van de 
wijken. Je hoort en ziet dan veel en dat kun je 
weer gebruiken voor het maken van beleid en 
het organiseren van maatregelen. Ik hoop dat 
die tijd in de loop van dit jaar weer terugkomt 
en ontmoeten weer mag en kan. Ondanks co-
rona probeer ik toch om zoveel mogelijk bezoe-
ken af te leggen. Zo kom ik bijvoorbeeld op alle 
basisscholen en krijg zo een beeld hoe het gaat 
met de Alblasserdamse kinderen en wat er van 
de gemeente wordt verlangd. Met die kennis 
proberen we dan de juiste dingen te doen.

Adviesraad Sociaal Domein
Afgelopen week heb ik kennis gemaakt met 
de Adviesraad Sociaal Domein. Dat is een 
groep mensen die de gemeente gevraagd en 

ongevraagd adviseert over allerlei zaken op het 
gebied van zorg en welzijn. Voor de gemeente 
erg belangrijk. De adviesraad kijkt voortdurend 
kritisch over onze schouder mee en let er 
vooral op dat de dingen die de gemeente doet, 
goed zijn voor onze inwoners en ook echt wer-
ken. Via deze adviesraad probeer ik dus toch 
een beeld te krijgen van wat de Alblasserdam-
mer bezighoudt en wat er voor de 
Alblasserdammer nodig is.

Mensen gezocht
Op deze Gemeentenieuwspagina leest u een 
aankondiging waarin nieuwe mensen voor 
deze adviesraad worden gezocht. Ik onder-
streep dat van harte. De mensen die gezocht 
worden hoeven geen specialist te zijn op een 
bepaald gebied, maar gezond verstand, een 
(positief) kritische blik en weten wat er in het 
dorp leeft, zijn voor mij de belangrijkste eigen-
schappen. Ik hoop dat er mensen zijn die zich 
aangesproken voelen en mee willen doen.
Als de gemeenteraad vindt dat ik door mag 
gaan met mijn werk voor Alblasserdam hoort 
u in mijn volgende column wat bovenstaande 
oproep heeft opgeleverd.

Blik op ons college

Kees Jongmans
wethouder

Raads- en commissievergaderingen

Extra commissievergadering 
De commissie Bestuur en Samenleving komt 
op dinsdag 6 april extra bijeen om te praten 
over de voorgenomen gebedsoproep van de 
moskee. De vergadering is digitaal en start 
om 19.30 uur. U kunt de vergadering live 
volgen via alblasserdam.notubiz.nl/live. Op 
de website van de gemeente Alblasserdam 

vindt u vanaf donderdag 1 april de agenda 
en eventuele stukken. Wilt u inspreken bij 
de commissie? Meld dit zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk voor dinsdag 6 april 16.00 uur, 
bij griffi  er@alblasserdam.nl, dan ontvangt u 
nadere informatie over het gebruik van 
Microsoft Teams.

Nieuws

Wel of niet inenten tegen corona? Laat 
u informeren
Vaccineren is de belangrijkste stap om men-
sen te beschermen tegen het coronavirus. 
Het inenten is inmiddels begonnen. Het doel 
is om grootschalige negatieve gevolgen van 
het virus voor de samenleving 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 welover-
wogen keuze te maken is goede, wetenschap-
pelijk onderbouwde informatie belangrijk. Bij 
twijfel kunt u daar op terugvallen. U kunt ook 
kijken op de website van de Nederlandse Pati-
entenvereniging. Daar vindt u onder meer een 
brochure met de titel 'Wel of niet vaccineren? 
Voorzienigheid, vertrouwen en verantwoorde-
lijkheid': 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/coronavi-
rus-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 vac-
cineren vindt u op: www.coronavaccinatie.nl.

Nieuws

Meer informatie over het coronavirus
Meer weten over het laatste nieuws en de 
aanpak in onze regio?
Kijk op de website van de Veiligheidsregio 
Zuid-Holland Zuid: www.zhzveilig.nl

Meer weten over reisadvies of 
steunmaatregelen voor bedrijven?
Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19

Meer weten over de besmettingscijfers in 
Nederland en per gemeente?
Kijk op https://coronadashboard.rijksover-
heid.nl

Wel of niet vaccineren?
 Raadpleeg onderstaande websites
www.dienstgezondheidjeugd.nl/
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins
www.npvzorg.nl/themas/corona/
www.coronavaccinatie.nl 

Meer weten over hulp en ondersteuning?
Kijk op www.steunpuntcoronazorgen.nl

Heeft u een vraag aan de gemeente?
Kijk op www.alblasserdam.nl of bel 14 078

Andere vragen?
Bel gratis het landelijke publieksnummer van 
de rijksoverheid: 0800 1351 (van 08.00 tot 
20.00 uur)
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'We hebben maanden op onze tenen gelopen'
Wat betekent het coronavirus voor het verenigingsleven, de ondernemers, het onder-
wijs, de zorg en onze inwoners? Op deze plek laten wij met regelmaat een Alblasser-
dammer aan het woord die erover vertelt. Vandaag: Kees Stam, locatiemanager van 
Waardeburgh zorgcentrum De Waard.

Het coronavirus heeft zonder twijfel veel 
impact gehad. Wat voor een jaar hebben 
jullie als organisatie achter de rug?
Een veelbewogen jaar waarin we te maken 
kregen met een stevige uitbraak van corona. 
Veel bewoners en nog meer medewerkers 
zijn ziek geworden. De medewerkers zijn 
gelukkig allemaal weer beter of herstellende. 
Helaas hebben we van veel bewoners afscheid 
moeten nemen. De impact daarvan is nog 
voelbaar en we zijn nog volop bezig om dat te 
verwerken.

Hoe gaat het nu met de bewoners en met 
de medewerkers?
Medewerkers hebben maanden op hun tenen 
gelopen uit angst om het virus mee naar bin-
nen te nemen en onze kwetsbare bewoners 
te besmetten. Familie kon maandenlang niet 
op bezoek komen. Medewerkers, bewoners 
en familieleden hebben allemaal te maken 
gehad met allerlei beperkingen. Inmiddels is 
een heel groot deel van de medewerkers en 

bewoners gevaccineerd. We hoeven nu niet 
meer zo bang te zijn dat iemand per ongeluk 
het virus mee naar binnen neemt.

Ziet u licht aan het einde van de tunnel?
De verzorgingshuizen gingen vorig jaar als 
eerste dicht. Hoe mooi zou het zijn als wij 
ook weer als eerste open kunnen? Nu bijna 
iedereen is gevaccineerd zijn we ons daarop 
aan het voorbereiden. Vanaf 6 april willen 
we weer activiteiten en bijeenkomsten in het 
restaurant en de recreatiezaal houden waarbij 
alle bewoners van ons huis welkom zijn. Er is 
dus alle reden om te hopen dat 2021 voor ons 
een beter jaar gaat zijn.

Gaat u zich laten vaccineren? 
Daarin maakt iedere medewerker zijn eigen 
keuze. Ik ben vooral heel blij dat bijna alle 
bewoners zijn ingeënt. Daarmee zijn de meest 
kwetsbare mensen beschermd en krijgen zij 
veel vrijheid terug. Kees Stam, locatiemanager van zorgcentrum De Waard. 'We gaan weer activiteiten 

organiseren' Foto Cees van der Wal

Nieuws

De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam zoekt: 
Actieve netwerkers met sociaal hart

DE VACATURE
De gemeente Alblasserdam vindt het belangrijk dat inwoners en cliënten meedenken over het 
sociaal beleid. Daarom is begin 2018 de brede Adviesraad voor het Sociaal Domein van start 
gegaan. Onafhankelijkheid, integraal denken en samenwerking met lokale en regionale net-
werkpartners zijn de kernwaarden van de nieuwe Adviesraad. De Adviesraad geeft het College 
van B & W gevraagd en ongevraagd advies. We zoeken nog enkele enthousiaste en capabele 
leden voor de onderdelen zorg en welzijn (WMO), jeugd, werk en inkomen.

WIE ZOEKEN WIJ?
In het kort zoeken wij inwoners van Alblasserdam: 
• met een brede belangstelling
• die goed kunnen samenwerken
• die snel signalen kunnen oppikken en op basis van contacten weten wat er speelt
•  die de verzamelde ervaringen van anderen en knelpunten kunnen vertalen naar 

aanbevelingen
• die niet verbonden zijn aan de gemeente of organisaties die gemeentelijke subsidie krijgen
•  met voldoende tijd om stukken te lezen, contacten te leggen met burgers en groepen in 

Alblasserdam en vergaderingen bij te wonen (meestal ’s avonds, soms overdag) 
• ervaring met sociale media is zeer welkom.

WAT BIEDEN WIJ U?
•  interessant vrijwilligerswerk dat u de mogelijkheid geeft om mee te denken en te adviseren 

op diverse terreinen van het sociaal beleid 
• deskundigheidsbevordering
• onkostenvergoeding
• samenwerking met andere enthousiaste leden

INTERESSE? 
Meldt u zich dan voor 30 april 2021 aan bij Ayrton Lopes, ambtelijk secretaris van de Advies-
raad Sociaal Domein met een korte motivatie en CV. E-mail: asdalblasserdam@gmail.com

De voorzitter en een lid van de Adviesraad bekijken alle reacties en nodigen kandidaten uit 
voor een kennismakingsgesprek. DE datum wordt nader bepaald. Na voordracht door de 
Adviesraad benoemt het College van B&W leden (in principe) voor een periode van 4 jaar. Kijk 
voor meer informatie op www.adviesraadsociaaldomeinalblasserdam.nl

Afvalinzameling tijdens de feestdagen 
Rond feestdagen wijzigt de afvalinzameling 
van HVC. Mogelijk worden de bakken rond de 
feestdagen op een eerder of later moment 
geleegd, ook als de oorspronkelijke ophaaldag 
niet op een feestdag valt. Kijk vroegtijdig in 
de afvalkalender in de HVC afval-app of op 
hvcgroep.nl wanneer jouw bak wordt geleegd 
of de zakken worden opgehaald. 

Geopend met Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag, vrijdag 2 april, is de 
klantenservice van HVC op de normale tijden 
bereikbaar. Ook het afvalbrengstation is open. 
We verwachten extra drukte zo vlak voor Pa-
sen, houd rekening met een langere wachttijd 
of kom op een andere dag langs. 

Hoe zit het met Pasen?
Op tweede paasdag (5 april) komt HVC op een 
andere langs dan je gewend bent. Wil je weten 
op welke dag jouw bak geleegd wordt? Down-
load de HVC afval-app of kijk in de online 
afvalkalender op hvcgroep.nl/afvalkalender en 
vul je postcode en huisnummer in. In de app 
kan je er ook voor kiezen om een melding te 
ontvangen wanneer HVC langskomt en kan je 
opzoeken welk afval in welke bak hoort.

Afvalbrengstations gesloten op feestdagen
De afvalbrengstations zijn op feestdagen 
gesloten. De dagen voor en na feestdagen 
zijn vaak drukker. Mocht een bezoek toch 
noodzakelijk zijn, houd dan rekening met 
langere wachttijden. Kijk voor het adres en 
de openingstijden van het dichtstbijzijnde 
afvalbrengstation in de HVC afval-app of op 
hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

Openingstijden na Pasen
Na Pasen gelden er nieuwe openingstijden 
voor afvalbrengstation Hendrik-Ido-Ambacht. 
Vanaf dinsdag 6 april kun je voortaan van 
maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 18.15 uur 
terecht.

Nieuws

Nieuws

Scholen zamelen elektronisch afval in
Deze maand doen twee scholen in Alblas-
serdam mee aan de zogenoemde 'E-Waste 
Race'. Met deze actie zetten de scholieren zich 
in om elektronisch afval apart in te zamelen. 
't Nokkenwiel is al gestart en later volgt ook 
Het Kompas. De kinderen mogen in hun eigen 
directe omgeving elektronische apparaten op-
halen en inleveren op school. Daar verdienen 
ze punten mee en bij voldoende punten krijgt 
iedereen een prijs. De kinderen uit groep 
acht zamelen het afval in maar ook de andere 
kinderen van de school worden betrokken en 
leren van deze race.

Wethouder Peter Verheij: "Elektronisch afval 
is de snelst groeiende afvalstroom, omdat we 

steeds meer elektronische apparaten gebrui-
ken. Denk maar aan tablets, telefoons, elektro-
nische tandenborstels, enzovoorts. Wanneer 
deze apparaten stuk zijn of niet meer worden 
gebruikt, kunnen we de materialen die in deze 
apparaten zitten hergebruiken. Dat willen we 
de kinderen in Alblasserdam bijbrengen met 
deze actie. Uiteraard hopen we dat het ook 
voor bewustwording bij de familieleden zorgt, 
zodat steeds meer apparaten met een stekker 
of een batterij naar de milieustraat worden 
gebracht."

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door 
Weee Nederland en HVC. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het wijzigen van de gevel, uit-
bouwen entree en plaatsen 
luifel   

Locatie:   Wilgenlaan 1   
Datum besluit:  18-03-2021   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO, Inrit/Uit-
weg   

Voor:    het bouwen van 4 woningen   
Locatie:    Vinkenpolderweg 1-3 

Alblasserdam   
Datum besluit:   18-03-2021  
 
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 be-
zwaar 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 om-
gevingsvergunning 
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, Werk of werkzaam-
heden uitvoeren   

Voor:    het hergebruiken van de 
kraanbaan   

Locatie:   Rapenburg 1   
Datum besluit:   11-03-2021   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO, Werk of werk-
zaamheden uitvoeren   

Voor:    het aanleggen van 8 parkeer-
plaatsen   

Locatie:    Nabij Kerkstraat 87 en 89 
Alblasserdam   

Datum besluit:   19-03-2021   
 
Ingediende aanvragen om een omgevingsver-
gunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen: 
Binnengekomen aanvragen met datum aanvraag 
ontvangst:  08 maart 2021 tot en met 19 maart 
2021 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    milieuneutrale aanvraag om-

gevingsvergunning Schenk   
Locatie:   Nieuwland Parc 399   
Datum ontvangst:  13-03-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren van onder-

houd aan de gevels   
Locatie:    De Boezem 31   
Datum ontvangst:  17-03-2021   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen zonnepanelen   
Locatie:   Wilde Woutstraat 10   
Datum ontvangst:  17-03-2021   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een dak-

kapel   
Locatie:    Plantageweg 44 Alblasser-

dam   
Datum ontvangst:  17-03-2021   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van zonwering 

met behulp van een hoog-
werker   

Locatie:   Raadhuisplein 25   
Datum ontvangst:  19-03-2021   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO   
Voor:    het verzoek om wijziging van 

het bestemmingsplan   
Locatie:    Camperpark Souburgh / 

Vinkenpolderweg Alblas-
serdasm   

Datum ontvangst:  16-03-2021   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het realiseren van een bouw-

plaats   
Locatie:   De Rietlanden   
Datum ontvangst:  15-03-2021   
 
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. 

Buiten behandeling gelaten 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten 
behandeling hebben gelaten: 

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO  Buiten behande-
ling gelaten 

Voor:    het verzoek om wijziging 
gebruik van het bestem-
mingsplan   

Locatie:   Noord en Landzigt 20   
Datum ontvangst:  16-03-2021   

Vergunningen en Meldingen, 
woensdag 31 maart 2021

Vergunningen & Bekendmakingen

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
Drăgoescu, CS 23-08-1972 22-02-2021
de Leeuw, SH 05-02-1992 11-02-2021
Vucea, IM 14-06-1986 22-02-2021
 
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.

Nieuws

Laat u helpen door een taxateur
Heeft u uw aanslag lokale belastingen van SVHW 
ontvangen en twijfelt u aan de juistheid van de 
WOZ-waarde? Maak dan (kosteloos) een afspraak 
met één van de taxateurs van SVHW. Meer dan 
1.100 mensen gingen u voor! 

Een afspraak maken is makkelijk en snel
Via Mijn SVHW op www.svhw.nl plant u eenvou-
dig zelf een afspraak in. Dit kan nog tot 8 april 
2021. Als blijkt dat de WOZ-waarde onjuist is 
vastgesteld, past SVHW deze direct 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 schrif-
telijk. In het bezwaar geeft u aan waarom u het 
niet eens bent met de WOZ-waarde. U stuurt ook 
meteen bewijsstukken mee. Uw bezwaarschrift 
moet binnen 6 weken na dagtekening van de 
aanslag bij SVHW binnen zijn.   

Hulp nodig bij het maken van bezwaar? 
Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl/WOZ

23 maart 2021

Coronaregels
Van 31 maart tot en met minstens 20 april 2021

Avondklok
22.00 - 4.30 uur Was je handen

Draag een mondkapje 
waar verplicht Houd afstand

Houd 1,5 meter afstand

Is het druk?
Ga dan weg

Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Werk thuis
als dat kan

Thuis

Ontvang thuis maximaal 1 gast per dag en houd afstand van de gast Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek

Max. 1 gast per dag 
en houd afstand

Ga max. 1 keer per 
dag op bezoek Buiten Max. 2 mensen

of 1 huishouden

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Houd buiten
ook afstand

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Pretpark en
dierentuin

Pretparken, dierentuinen zijn dicht

Publieke
binnenruimtes

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar een publieke binnenruimte

Gemeentehuis

Gemeentehuis is open

Bioscoop

Bioscoop is dicht

Museum en
bibliotheek

Museum is dicht Bibliotheek is dicht 

Zwembad 
en sauna

Zwembad en sauna zijn dicht

Evenementen

Evenementen zijn verboden

Winkels
Winkels voor 

levensmiddelen
Apotheek  
en drogist

Winkels voor levensmiddelen zijn open 

Vooraf bestellen 
en afhalen 

Apotheek en drogist zijn open Vooraf bestellen en afhalen mogelijk Winkelen op afspraak mogelijk

Winkelen op 
afspraak

Winkelen zonder 
afspraak

Winkelen zonder afspraak niet mogelijk

Na 20.00 uur geen 
verkoop alcohol

Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Sportlocaties Buiten op 1,5 meter 
met max. 4 mensen

Buiten op 1,5 meter afstand met maximaal 4 mensen

Buiten t/m 26 jaar, 
afstand niet verplicht

Buiten tot en met 26 jaar, afstand niet verplicht. Zwemles toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar

Zwemles 
t/m 12 jaar Binnensport Contact- 

beroepen, zoals:
Binnensporten zijn verboden

Kapper  
op afspraak

De kapper is open op afspraak

Reis zo min 
mogelijk

Blijf zoveel 
mogelijk thuis

Noodzakelijk gebruik 
openbaar vervoer

Ga alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reis

Reis niet naar
het buitenland Horeca

Afhalen en 
bezorgen

Eten afhalen en bezorgen is mogelijk Restaurant en café zijn dicht

Restaurant  
en café

Kinderopvang Kinderopvang voor 
0 tot en met 4 jaar 

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open

Buitenschoolse
opvang

Buitenschoolse opvang gesloten

Onderwijs Basisschool

Basisscholen open

Middelbare school 
en mbo deels open

Middelbare scholen en mbo deels open  

Hoger 
onderwijs

Hoger onderwijs op afstand

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle
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