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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.

Veilig en gezond 
In mijn vorige column heb ik een oproep 
gedaan voor nieuwe leden voor de Adviesraad 
Sociaal Domein. Of de oproep de aanleiding is 
geweest, weet ik niet zeker maar sinds het ver-
schijnen van de column zijn we wel in gesprek 
met enkele geïnteresseerden.

LBTI-beleid
Als wethouder publieke gezondheid, zorg en 
welzijn mag ik me bezig houden met veel ver-
schillende zaken. Een van de meest opvallende 
zaken is het LHBTI-beleid dat begin dit jaar 
door de gemeenteraad is vastgesteld. Sinds die 
vaststelling heb ik een groot aantal oriënte-
rende gesprekken gevoerd met vertegenwoor-
digers van uiteenlopende organisaties zoals 
scholen, kerken, sportverenigingen, jongeren-
clubs en de LHBTI-gemeenschap. 

Veiligheid en acceptatie
De kern van die gesprekken bestaat uit twee 
woorden, namelijk veiligheid en acceptatie. 
Over veiligheid is grote eensgezindheid. Ieder-
een vindt dat het recht op veiligheid niet ter 
discussie staat en dat niemand om wat hij is of 
doet, gepest, gediscrimineerd, genegeerd, be-
dreigd of mishandeld mag worden. Over accep-
tatie echter is er veel minder eensgezindheid. 
Woorden als afwijkend, anders, niet normaal, 
zondig, worden meermaals gebruikt. Ik stel dan 
altijd de vraag of de verschillende opvattingen 
over acceptatie kunnen leiden tot vijandig of 
afwerend gedrag en tot gevoelens van onveilig-
heid. Het antwoord is nooit eenduidig ‘nee’. Dat 
antwoord betekent dat er nog een hele weg te 
gaan is voordat iedereen de ruimte heeft om 
open te zijn over wat hij/zij is of voelt. 

Vervolggesprekken
Een antwoord dus dat aanleiding is voor 

vervolggesprekken. Geen vervolggesprekken 
die mensen op andere gedachten moeten 
brengen maar gesprekken die moeten leiden 
naar zekerheid over veiligheid. Ook gesprek-
ken waarbij we kunnen uitwerken wat nodig is 
om die veiligheid te garanderen. De komende 
maanden hoop ik die vervolggesprekken te 
kunnen gaan voeren.

Gezondheidsakkoord
Als wethouder publieke gezondheid heb ik 
ook te maken met preventie. Anders gezegd: 
voorkomen dat onze inwoners ziek worden. 
Landelijk is een debat gaande of preventie 
een verplicht onderdeel wordt van onze 
gezondheidszorg. Waarschijnlijk gaat dat niet 
gebeuren omdat dit ingrijpt in de individuele 
vrijheid. Wel is er tussen veel organisaties een 
landelijk preventieakkoord gesloten. Vanuit de 
gemeente willen we dit vertalen in een lokaal 
gezondheidsakkoord. De komende weken gaan 
we hierover met veel lokale partijen afspraken 
maken. Het ligt nog niet vast welke thema’s 
speerpunt worden, maar dat zaken als roken, 
alcohol en overgewicht daarin aandacht zullen 
krijgen ligt voor de hand. Een gezonde geest in 
een gezond lichaam.

Blik op ons college

Kees Jongmans,
wethouder

Commissies vergaderen 
De commissie Grondgebied en de commissie 
Bestuur en Samenleving vergaderen (digitaal) 
op dinsdag 18 mei vanaf 19.30 uur. De verga-
deringen kunt u live volgen via https://alblas-
serdam.notubiz.nl/live. Op de website van de 
gemeente Alblasserdam vindt u de agenda's 

en de stukken voor de commissievergaderin-
gen. Wilt u inspreken bij de commissie? Meld 
dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 
dinsdag 18 mei 16.00 uur, bij griffi  er@alblas-
serdam.nl, dan ontvangt u nadere informatie 
over het gebruik van Microsoft Teams.

Raads- en commissievergaderingen
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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.rijksoverheid.nl

Wel of niet vaccineren? Raadpleeg onder-
staande 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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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. 
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Wegwerkzaamheden aan de Edisonweg en de Van Wenaeweg
Van maandag 17 mei tot vrijdag 21 mei 
wordt er gewerkt aan de Van Wenaeweg en 
de Edisonweg. Aannemingsbedrijf Structon 
Civiel Zuid B.V. vervangt dan onder meer de 
door vorst beschadigde en versleten deklaag 
van het asfalt. Ook werkt het bedrijf aan het 
herstel van de waterafvoer. Het werk gebeurt 
vooral 's avonds en 's nachts.

Wegen gedeeltelijk dicht
Op de Van Wenaeweg wordt gewerkt aan 
beide rijbanen tussen de Edisonweg en Van 
Hennaertweg. Bij de Edisonweg gaat het om 
de rijbaan richting de A15 vanuit Papendrecht, 
op het gedeelte tussen de gemeentegrens 
met Papendrecht en de kruising met de Van 
Wenaeweg. Het werk aan het asfalt gebeurt 
grotendeels op 18, 19 en 20 mei van 21.00 uur 
tot 6.00 uur. De Van Wenaeweg is dan afge-
sloten voor alle verkeer. De Edisonweg blijft 
begaanbaar tijdens de werkzaamheden.

Omleidingen
Vanwege de afsluiting van een deel van de 
Van Wenaeweg wordt het verkeer vanaf de 
A15 richting bedrijventerreinen Hoogendijk en 
Nieuwland tussen 21.00 uur en 6.00 uur om-
geleid via de Grote Beer, Helling, Hoogendijk 
en Nieuwland Parc. Overdag is de Wenaeweg 
open. De Van Coulsterweg is bereikbaar via de 
inrit ter hoogte van de Van Hennaertweg (zie 
ook het kaartje hiernaast).

Verkeersregelaars
Op de Edisonweg is het deel waaraan wordt 
gewerkt afgesloten van 21.00 uur en 6.00 uur. 

Het verkeer kan in beide richtingen doorrijden 
via de overgebleven rijstroken. Verkeersrege-
laars leiden het verkeer daar in goede banen. 
De afslag naar de Van Wenaeweg is tijdens 
de werkzaamheden niet bereikbaar. Verkeer 
richting bedrijventerreinen Nieuwland en 
Hoogendijk wordt dan omgeleid via de Grote 
Beer, Helling, Hoogendijk en Nieuwland Parc. 
Overdag kan het verkeer over de normale 
rijstroken rijden. 

Fietsers
Het fi etspad  langs de Edisonweg van en naar 
Papendrecht is gedeeltelijk afgesloten tijdens 
de werkzaamheden. Voor fi etsers is er een 
omleiding via de Hoogendijk. Die wordt met 
borden aangegeven. 

Snelheid
Op de werkvakken in de Edisonweg en Van 
Wenaeweg geldt tijdelijk de maximum snel-
heid van 30 km per uur. Dit komt omdat 
automobilisten gedeeltelijk over uitgefreesd 
asfalt moeten rijden. 

Meer werkzaamheden
Het werk aan de Edisonweg en Van Wen-
aeweg is na 21 mei nog niet klaar. Zo is de 
besturingskast van de verkeerslichten op 
de kruising Edisonweg - Van Wenaeweg aan 
vervanging toe. Dit gebeurt in de loop van 
het jaar. De installatie krijgt dan ook een 
onderhoudsbeurt. De weggedeeltes van de 
Edisonweg en Van Wenaeweg waar het asfalt 
nu niet vernieuwd wordt staan begin 2022 op 
de planning.

Busbanen en bushalte
Rond de zomer start in opdracht van de Pro-
vincie Zuid Holland de aanleg van busbanen 
op het gedeelte van de Edisonweg tussen de 

kruising met de Van Wenaeweg en de Grote 
Beer. Het aanpassen van de bushalte Hoog-
endijk hangt hiermee samen. Dit begint naar 
verwachting eind deze maand.

Nieuws

Heeft u (hoge) schulden? Krijg weer 
grip op uw fi nanciële situatie
Uw baan verliezen, een scheiding, teveel 
toeslagen terug moeten betalen of huurach-
terstand. Het kan iedereen overkomen. Heeft 
u (hoge) schulden? De Sociale Dienst Drecht-
steden kan u hierbij helpen.  

Elke fi nanciële situatie is anders en vraagt om 
een andere aanpak. Samen pakken wij elke 

kans aan om uw schulden op te lossen. Met 
elkaar brengen wij weer rust in uw leven en 
zorgen wij voor grip op uw fi nanciële situatie. 
Meld u aan via onze website: www.sociale-
dienstdrechtsteden.nl/bewindvoering of neem 
contact op met onze klantenservice via 
078 770 8910. 

‘Ik heb mĳn vrĳheid 
terug. Dankzĳ de hulp 
die ik kreeg kan ik weer 
lachen.’

Ik doe 
weer 
mee.

Omleiding richting Nieuwland / Hoogendijk 

Omleiding vanaf Nieuwland / Hoogendijk

Afsluiting 

  
Dia 1 van 1
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GAT IN DE WEG?
MELD HET MET FIXI

Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Alblasserdam maakt bekend 
dat het heeft besloten om een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen en 
hiertoe een bord model Reglement Verkeers-
tekens 1990 met een onderbord te plaatsten.

Deze gehandicaptenparkeerplaats zal worden 
aangelegd op de volgende locatie: Pieter de 
Hoochplaats ter hoogte van de ingang van De 
Hooch II.

Belanghebbenden kunnen gedurende een 
termijn van zes weken na heden o.g.v. artikel 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen 
voornoemd besluit bezwaar instellen bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasser-
dam. Het bezwaar moet schriftelijk worden 
ingediend en tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener,
- de dagtekening,
-  een omschrijving van het besluit waartegen 

het bezwaar is gericht en,
- de gronden van het bezwaar.

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

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren van een  

aanbouw   
Locatie:   Roemer Visscherstraat 11   
Datum besluit:   26-04-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een  

dakkapel op het voordakvlak   
Locatie:   Azaleastraat 31   
Datum besluit:   28-04-2021   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het vervangen van bestaande 

kozijn door een kunststof 
kozijn   

Locatie:   Oost Kinderdijk 177   
Datum besluit:   29-04-2021   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO   
Voor:    het legaliseren van een 

opslagterrein   
Locatie:    Vinkenpolderweg ong., 

perceel D522 en D523 
Alblasserdam   

Datum besluit:   22-04-2021   
 
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben 
verklaard: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van  

zonnepanelen   
Locatie:  Dam 1   
Datum besluit:   28-04-2021   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een nieuwe 

schoeiing   
Locatie:   West Kinderdijk 319   
Datum besluit:   28-04-2021   
    

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). 
       
Ingediende aanvragen om een  
omgevingsvergunning 
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 2  

dakkapellen op de woning   
Locatie:   Blokweerweg 21   
Datum ontvangst:  24-04-2021   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een tijde-

lijke woonruimte in tuin/oprit   
Locatie:   Cornelis Smitstraat 19   
Datum ontvangst:  24-04-2021   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een  

nokverhoging   
Locatie:   Lekstraat 17   
Datum ontvangst:  30-04-2021   
  
 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 12 mei 2021 

Vergunningen & Bekendmakingen




