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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.

Buiten Beter 
Het voorjaar en de zomer staan traditiegetrouw 
in het teken van 'naar buiten'. In deze tijd 
waarin het coronavirus rondgaat en nog veel 
activiteiten beperkt zijn is het risico groot dat 
we weinig buiten komen. Juist door al meer 
dan een jaar thuiswerken of terughoudendheid 
in verband met een kwetsbare gezondheid 
kunnen voor velen de dagen voorbij snellen 
zonder het huis te verlaten. En dat is jammer, 
omdat onze groene gemeente met Park Huis 
te Kinderdijk, het Lammetjeswiel, het Alblas-
serbos of Bos Rijkee en het buitengebied zich 
prima leent voor een mooie wandeling of 
fi etstocht. Voor iedereen is voldoende bewegen 
en af en toe 'een frisse neus' halen van belang. 
Zo bezien is het voor iedereen 'buiten beter'. 
Ik spreek uit eigen ervaring dat het zeer aan te 
raken is om op gezette tijden een 'ommetje' te 
maken en voldoende stappen te zetten. Juist in 
het voorjaar is de schoonheid en het wonder 
van de schepping te ervaren!

Verbetering leefomgeving 
Vanuit de gemeente werken we in deze col-
legeperiode 2018-2022 actief aan het verbe-
teren van onze leefomgeving. Of het nu het 
bestrijden van onkruid is of het uitvoeren van  
reconstructies zoals de Kerkstraat, de Zeilma-
kersstraat, het onderhoud aan de Edisonweg/ 
Van Wenaeweg of Vinkenwaard-Zuid. Doel is 
het creëren en onderhouden van een aangena-
me woon- en leefomgeving waarin het prettig 
vertoeven is. Daarnaast willen we de bereik-
baarheid op orde te houden en daarachter 
gaat vaak veel 'teken- en rekenwerk' door onze 
medewerkers schuil.

Aan de aandacht onttrokken
In deze tijd waarin mensen minder 'buiten' 
komen zouden deze verbeteringen zomaar aan 
de aandacht onttrokken kunnen blijven. 

Als gemeente beperken wij ons natuurlijk bij 
het beleggen van bijeenkomsten of het geza-
menlijk met een buurt bijeenkomen rond een 
start of afsluiting van een project. Toch verdie-
nen al deze projecten het om 'in het zonnetje' 
te staan als het af is. In Blokweer2 konden we 
pasgeleden met de wijkgroep Blokweer stil-
staan bij de afronding van de werkzaamheden 
in deze wijk. De bewoners van de laatste fase 
hebben we bedankt met een attentie.

Samen doen
En laat duidelijk zijn: Ondanks papieren of digi-
tale alternatieven missen we onze inwoners bij 
het werken aan de buitenruimte! Zoals bleek 
bij Blokweer2 maar ook bij andere projecten 
leidt de samenwerking tussen gemeente en 
inwoners tot zichtbaar en merkbaar betere re-
sultaten. Niet alleen in de inrichting van de wijk 
maar ook in het sociale verkeer tussen wijkbe-
woners, in initiatieven die inwoners met elkaar 
nemen om de leefbaarheid te vergroten. Daar 
past alleen maar waardering en steun van de 
gemeente bij. We hopen binnen afzienbare tijd 
u, als inwoners en ondernemers, weer te kun-
nen ontmoeten zodat wij ons motto: 'Samen 
maken we Alblasserdam' weer intensiever dan 
mogelijk was in de praktijk kunnen brengen.  

Blik op ons college

Peter Verheij,
wethouder

De erfgoedcommissie vergadert

Op dinsdag 1 juni 2021 vergadert de gemeen-
telijke erfgoedcommissie. De vergadering 
vindt plaats vanaf 15.00 uur. Een gedeelte van 
de vergadering is openbaar. 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 erfgoedcommissie mevrouw 
c.m.corbeau@alblasserdam.nl. Wilt u gebruik 
maken van het spreekrecht? Meldt u dan 
vóór maandag 31 mei bij de secretaris via het 
emailadres hierboven of via telefoonnummer 
14-078.

Raads- en commissievergaderingen

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.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)

Nieuws

Wel of niet inenten tegen corona? 
Laat u informeren
Vaccineren is de belangrijkste stap om men-
sen te beschermen tegen het coronavirus. 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 weloverwo-
gen keuze te maken is goede, wetenschappe-
lijk 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 vac-
cineren vindt u op: www.coronavaccinatie.nl.
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Ook openbaar vervoer verder open
Nu Nederland wat meer open is, kunt u ook 
voor niet-noodzakelijke reizen weer met het 
openbaar vervoer (OV). Vervoerder QBuzz 
raadt reizigers wel aan om de spitstijden en 
drukte zoveel mogelijk te mijden. Spreiden 
van het aantal reizigers over de dag geeft 
ruimte. Het bedrijf geeft de volgende tips:
1. Als het even kan, reis in de daluren.
2. Geef elkaar de ruimte.
3.  Draag een mondkapje (hoeft niet voor 

kinderen onder 13 jaar).

Het bedrijf wijst er ook op dat al vanaf juli 
2020 in het OV alle zit- en staanplaatsen bezet 
mogen worden. Anderhalve meter afstand 
is nooit haalbaar geweest in het OV, daarom 
was het de eerste sector waar de mondkap-
jesplicht inging. ,,Samen met alle vervoerders 
doen we ons best om reizigers te helpen om 
drukte te mijden'', zegt QBuzz. Het bedrijf 
roept reizigers op hun reis te plannen via 
www.qbuzz.nl/dmg.

Horeca buiten

Buitenterrassen open van 6.00 
uur tot 20.00 uur. Reserveren met 
max. 2 personen (excl. kinderen t/m 
12 jaar of 1 huishouden) en 
gezondheidscheck verplicht. 

 
Buitenterrassen van 
sportkantines open. 

 
Max. 50 personen per terras.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Kunst en cultuur

Buiten: locaties voor 
podiumkunsten, openlucht -
musea, monumenten en 
beeldentuinen open. 

 
Binnen: locaties voor kunst- en 
cultuurbeoefening en 
bibliotheken* open. Beoefening 
met max. 2 personen op 1,5 
meter afstand. Reserveren en 
gezondheidscheck. Max. 30 
personen per ruimte.

Sporten binnen

Binnensportlocaties open. 

 
Vanaf 18 jaar sporten met max. 
2 personen op 1,5 meter 
afstand toegestaan. Reserveren 
en gezondheidscheck verplicht. 
Geen groepslessen, wedstrijden en 
publiek. 

 
Max. 30 personen per ruimte.

Reizen en vervoer

Niet-essentiële reizen binnen 
Nederland toegestaan. Reis op 
rustige momenten.

Contactberoepen

Alle contactberoepen 
toegestaan. Reserveren en een 
gezondheidscheck verplicht. Voor 
klanten van sekswerkers is alleen 
de gezondheidscheck verplicht.

Recreatie buiten

Attractie-, natuur- en dieren -
parken open. Spellocaties buiten, 
zoals minigolf en klimbossen, 
open. Binnenruimtes dicht. 
Reserveren met max. 2 personen 
(excl. kinderen t/m 12 jaar of 1 
huishouden) en gezondheidscheck 
verplicht. 

 
Verhuurlocaties voor recreatieve 
activiteiten open, zoals voor 
verhuur van boten, kano's en 
fietsen.

* Bibliotheken mogen per 20 mei open.

Sporten buiten

Vanaf 27 jaar sporten buiten in 
groepsverband op 1,5 meter 
afstand toegestaan. Max. 30 
personen per groep.

Stap 2: buiten meer mogelijk en 
binnensportlocaties open 

 
Stap voor stap kan steeds meer. Op 19 mei zetten we de tweede stap van het openingsplan  

en gaan onder andere dierenparken, openluchtmusea en sportscholen open.

17 mei 2021

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Openingsplan: stap 2 per 19 mei 

Vergunningen & Bekendmakingen

Kennisgeving wet milieubeheer
(Z-21-389821)

Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam hebben besloten om aan Volvo Group 
Truck Center B.V., ten behoeve van de inrichting 
gelegen aan het Nieuwland Parc 111, 2952 DB te 
Alblasserdam, in het belang van de bescherming 
van het milieu, maatwerkvoorschriften op te 
leggen. Dit voor het veranderen van de inrich-
ting, zijnde een bedrijf voor het onderhouden, 
repareren en verkopen van dieselvoertuigen. 
De verandering betreft tevens het uitvoeren 
van werkzaamheden aan LNG voertuigen. Het 
opleggen van maatwerkvoorschriften gebeurt 
op grond van het bepaalde in artikel 8:42 van 
de Wet milieubeheer en het bepaalde in het 
"Activiteitenbesluit milieubeheer".

De beschikking met bijbehorende stukken is op 
afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de 
Wittstraat 140 te Dordrecht. Via telefoonnum-
mer 078-770 8585 
kunt u een afspraak maken.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar 
dient te geschieden door het indienen van een 
bezwaarschrift gericht aan de burgemeester en 
wethouders van Alblasserdam. Het indienen van 
een bezwaarschrift schorst de werking van de 
beschikking niet.

Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedu-
rende een termijn van 6 weken na de verzen-
ding van deze beschikking. Een bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en dient in ieder 
geval het volgende te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
-  een omschrijving van de beschikking 

waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Deze beschikking treedt in werking met ingang 
van de dag na verzending aan de aanvrager, 
tenzij voor deze datum bezwaar is ingesteld en 
om een voorlopige voorziening is verzocht. Een 
verzoek om een voorlopige voorziening kan 
worden ingediend bij de Rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorzie-
ning treffen indien onverwijlde spoed, gelet op 
de betrokken belangen, dat vereist.

Men kan ook digitaal een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij genoemde rechtbank 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor heeft u een elektronische handte-
kening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de 
genoemde website staan de precieze voorwaar-
den vermeld.
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Vaststelling aangepaste beleidsregels 
TONK Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft op 12 mei 
2021 de 'Beleidsregels Tijdelijke ondersteu-
ning noodzakelijke kosten Drechtsteden' met 
terugwerkende kracht aangepast per 1 januari 
2021. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK) biedt fi nanciële ondersteuning in 
de noodzakelijke woonlasten voor huishoudens 
die te maken hebben met een inkomensterugval 
als gevolg van de COVID-19 maatregelen van de 
Rijksoverheid. Inwoners van de Drechtstedenge-
meenten kunnen voor de periode van 1 januari 
2021 tot 1 juli 2021 in aanmerking komen voor 
de TONK-tegemoetkoming. Met de nieuwe 

beleidsregels worden de eerder vastgestelde 
TONK-voorwaarden op drie punten verruimd, 
namelijk door verhogingen van de maximumbe-
dragen, inkomensgrenzen en vermogensgren-
zen. Door deze aanpassingen, gecombineerd 
met de extra inzet op het vergroten van de be-
kendheid van de regeling, is de verwachting dat 
meer inwoners van de Drechtstedengemeenten 
gebruikmaken van de TONK.

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

Nieuws

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten hoger
Kunt u vanwege de coronacrisis uw woonkos-
ten (inclusief kosten voor elektriciteit en gas) 
niet (meer) betalen? Dan is de TONK (Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) wat 
voor u. Het maximumbedrag van deze fi nan-
ciële ondersteuning is verhoogd, van € 500,- 

naar € 750,- per maand, voor een periode van 
maximaal 6 maanden (met terugwerkende 
kracht). Wilt u meer weten over de TONK en/
of meteen een aanvraag indienen? Ga naar de 
website van de Sociale Dienst Drechtsteden: 
www.socialedienstdrechtsteden.nl.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde van de woning   
Locatie:  Plantageweg 44    
Datum besluit:  10-05-2021   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd met 
regels RO   

Voor:   het plaatsen van een 
overkapping en schutting   

Locatie:  Oost Kinderdijk 217  
Datum besluit:  14-05-2021   

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

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het realiseren van een tuin 

overkapping   
Locatie:  Aak 7   
Datum besluit:  10-05-2021   

Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben 
verklaard: 

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren   

Voor:  Vervangen beschoeiing   
Locatie:  West Kinderdijk 151   
Datum besluit:  10-05-2021   
     
Omgevingsvergunning van rechtswege 
verleend 
Activiteit:  Bouw, Monument   
Voor:   het plaatsen van zonnepanelen 

op dak
Locatie:  Oost Kinderdijk 193     
Datum besluit:  10-05-2021     
    
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 

binnen 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 dagteke-
ning, 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 bezwaar-
schrift 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 voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, 
Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam). 
       
Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning
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   
Voor:  het plaatsen zonnepanelen   
Locatie:  Wilde Woutstraat 10   
Datum  besluit: 11-05-2021   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd met 
regels RO   

Voor:   het realiseren vaneen opbouw 
op bestaande woning   

Locatie:   Merelstraat 24   
Datum besluit:  10-05-2021   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd met 
regels RO   

Voor:   het realiseren van een aanbouw 
aan de zijkant van de woning   

Locatie:   Van Eesterensingel 155  
Datum besluit:  10-05-2021   

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

Activiteit:  Bouw  
Voor:   Het plaatsen van transparante 

balkonbeglazing op de adressen 
Botter 5, 7, 9, 25, 27, 41, 43, 45 
en 47   

Locatie:  Botter 43   
Datum ontvangst: 09-05-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een houten 

(terras)overkapping   
Locatie:  Kade 12   
Datum ontvangst: 10-05-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een houten (ter-

ras)overkapping   
Locatie:  Kade 12   
Datum ontvangst: 10-05-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:  het plaatsen van een dakopbouw   
Locatie:  Leeuwerikstraat 6  
Datum ontvangst: 11-05-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:  het vervangen van de kozijnen   
Locatie:  Oost Kinderdijk 197   
Datum ontvangst: 11-05-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:  het plaatsen van zonwering   
Locatie:  Raadhuisplein 69   
Datum ontvangst: 11-05-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:  het plaatsen van een dakkapel   
Locatie:  Troelstrastraat 9   
Datum ontvangst: 11-05-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:  het splitsen van een woning   
Locatie:  West Kinderdijk 329   
Datum ontvangst: 14-05-2021   

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. 
Ingetrokken aanvragen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat de volgende
aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ingetrokken: 

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het in gebruik nemen van 

gemeentegrond   
Locatie:  Waalsmondelaan 30   
Datum ontvangst: 21-04-2021   

Vergunningen en Meldingen, 
woensdag 26 mei 2021
       

Vergunningen & Bekendmakingen

Dorp met karakter


	1
	2
	3

