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Gemeentenieuws
Blik op ons college 5 mei

Nieuws

Woorden en daden
Op 4 mei herdenken wij burgers en militairen
die zijn omgekomen of vermoord sinds het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Vandaag, op
5 mei, vieren we dat we 76 jaar geleden onze
vrijheid terugkregen.
Signaal
De ervaringen in de oorlog leren ons welke
omstandigheden om daden vragen. Dat is wanneer het woord niet meer voldoet. Wanneer er
niet geluisterd wordt. En wanneer er een diepe
noodzaak is om toch een signaal af te geven.
Dan is actie nog de enige optie is. Pas dan...
niet eerder.
Fel protest
In de tweede Wereldoorlog móesten we als inwoners van Nederland wel tot daden overgaan.
De bezetter luisterde duidelijk niet naar onze
woorden. Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens
de Februaristaking van tachtig jaar geleden.
Een fel protest tegen de Jodenvervolging. En
opnieuw in 1943 tijdens de april-meistaking.
In Alblasserdam, Kinderdijk en Bolnes lagen
onder meer de scheepswerven plat. Voor deze
opstanden tegen de bezetter namen ondernemers en werknemers het initiatief. De Duitsers
reageerden met militair machtsvertoon en
harde represailles. Het verzet nam alleen maar
toe. Zo’n 300.000 mensen doken onder.

We vinden elkaar, al is het maar in de bereidheid om het gesprek te voeren.
Moed
Dat vergt moed. De moed om vol te houden
en steeds weer naar nieuwe woorden, nieuwe
invalshoeken te zoeken. Het toont onze kracht
dat we hier aldoor weer voor kiezen, ook in
deze coronatijd, die zoveel van ons vraagt. En,
breder gekeken, in deze tijd waarin het soms zo
moeilijk lijkt om elkaar te vinden.
Inspiratie
De verzetsacties van ondernemers en werknemers in 1943 is nu een inspiratie voor ons
allemaal. Belangrijk om bij stil te staan, juist in
deze tijd waarin ondernemers onze steun en
waardering nodig hebben.
Ik ben er trots op wanneer mensen steeds
maar weer opnieuw het gesprek aangaan. Dat
is waarvoor gestreden is! Het maatschappelijk
debat, volgens de vertrouwde democratische
lijnen. Ik zal dat altijd blijven stimuleren. 76
jaar na de bevrijding is en blijft dat ons aller
verantwoordelijkheid.

Check de afvalkalender rond
Hemelvaartsdag
Rond Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei,
komt HVC mogelijk op een eerder of later
moment langs dan u gewend bent. Kijk vroegtijdig in de afvalkalender in de HVC afval-app
of op hvcgroep.nl wanneer uw bak wordt
geleegd of de zakken worden opgehaald.

Afvalbrengstation gesloten
Het afvalbrengstation is op Hemelvaartsdag
gesloten. De dag erna, vrijdag 14 mei, kunt u
weer terecht bij de Milieustraat Noordpolder.
HVC verwacht die dag extra drukte. Mocht een
bezoek noodzakelijk zijn, houd dan rekening
met langere wachttijden.

wanneer wordt
mijn bak geleegd?
Rond de feestdagen komen
we mogelijk op een andere
dag langs.
Check de afvalkalender vroegtijdig
in de HVC afval-app of website!

hvcgroep.nl
Jaap Paans,
Uw burgemeester

Gesprek aangaan
Wat een moed vraagt het om in zo’n situatie
tot daden over te gaan. Gelukkig kunnen we
in deze tijd kiezen voor het woord. Daar ben
ik dankbaar voor. We kunnen het gesprek
aangaan. Ook als meningen uiteen lopen en
overeenstemming ver weg lijkt. Ruimte voor
andere perspectieven is een groot goed.

UITSTEL VAN BETALING
VOOR ONDERNEMERS
EN ZZP-ERS
Reageer vóór 31 mei 2021

Nieuws

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 ﬁnanciële
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. Afhankelijk van de afgiftedatum van de machtiging
incasseert SVHW in acht tot tien maanden.

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

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/ondernemers-zzp-ers-en-covid-19. Daar vinden zij ook
meer informatie. Het is ook mogelijk om telefonisch automatische incasso of uitstel aan te
vragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (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 inwoners van 18 jaar en ouder met een psychiatrische aandoening, chronische ziekte,
lichamelijke, verstandelijke of psychosociale beperking. Bij het informatiepunt

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

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 aanvragen 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.
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Vijf Alblasserdammers kregen tijdens de lintjesregen vorige week een Koninklijke Onderscheiding.
Dit gebeurde tijdens een besloten bijeenkomst in cultureel centrum Landvast. Burgemeester
Jaap Paans sprak hen toe. Vanwege de coronamaatregelen werden de versierselen opgespeld door
hun partner. Ook was er taart en bloemen voor de kersverse leden in de Orde van Oranje Nassau.

Lintje voor vijf Alblasserdammers: Gefeliciteerd!
Mevrouw J.G.H. Noorlander – Eskes
Mevrouw Noorlander – Eskes is vrijwilliger bij de Stichting Albert Schweitzerziekenhuis in Zwijndrecht. Ze is daar gastvrouw
op de chirurgische afdeling. Daarnaast zet zij zich in voor de bibliotheek en de autodienst. Mevrouw Noorlander - Eskes
is ook vrijwilliger bij zorgcentrum de Lindonk in Zwijndrecht. Ook daar is ze gastvrouw en ondersteunt ze bovendien de
medewerkers.

De heer P.L.F. van Det
De heer Van Det was jaren vrijwilliger voor de Stichting Reuma Nederland, de EHBO-vereniging Heerjansdam en basisschool Het Palet. Hij zet zich nu nog in voor Watersportvereniging Blinckvliet in Zuidland en voor atletiekvereniging AAA
in Alblasserdam. Voor beide verenigingen doet de heer Van Det uiteenlopende dingen. Zo organiseert hij activiteiten en
competities. Bij atletiekvereniging AAA is hij bovendien bestuurslid en was hij ook enige tijd voorzitter. De heer Van Det is
daarnaast mantelzorger voor zijn moeder en tot 2017 ook voor zijn vader.

De heer J.N. Dijkshoorn
De heer Dijkshoorn is vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Grote Kerk in Alblasserdam. Hij is kerkvoogd en leider van
de jeugdclub Immanuël. Daarnaast zet hij zich in voor de fondsenwerving en coördineert hij de kerkbalans en de collecte.
Ook organiseert hij de kelderverkoop en de rommelmarkten en zet hij zich in voor de Open Monumentendagen. De heer
Dijkshoorn is bovendien secretaris van de Protestantse Gemeente in Alblasserdam. Hij is ouderling en kerkrentmeester en
zorgt voor het onderhoud van het verenigingsgebouw en de pastorie.

de heer J. Kranendonk
De heer Kranendonk is actief geweest voor de Rotterdamse Ondernemers Organisatie Handel en Nijverheid en voor de
Stichting Humanitas Wonen Hoeksche Waard. Momenteel zet hij zich in voor de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. De
heer Kranendonk is verder voorzitter van de kascommissie van de Alblasserdamse Tennisvereniging en bestuurslid en penningmeester van de Uytenbogaert Stichting in Rotterdam. Deze stichting beheert een collectie van veertig portretten van
Remonstrantse predikanten en theologen. Hij is ook penningmeester van de Stichting Ondersteuning Studentenpastoraat
Rotterdam.

de heer N. Oral
De heer Oral is vrijwilliger bij het Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond. Daar is hij religieus leider en spiritueel gids. Hij
leidt het gezamenlijke gebed, is aanspreekpunt voor advies en bemiddelaar bij conflicten. Verder leidt hij begrafenissen en
onderhoudt hij contacten met de Alevitische gemeenschap in Europa. In het verleden zat de heer Oral in meerdere commissies en hij zet zich ook altijd in bij activiteiten.

Iemand een lintje bezorgen? Dat kan!
Wie verdient wat u betreft een lintje? U kunt iemand voordragen voor de traditionele Lintjesregen in april volgend jaar. Het
is een mooi gebaar om mensen die zich inzetten voor de samenleving erkenning te geven met een Koninklijke Onderscheiding. Dat kan alleen als iemand een aanvraag indient. Het aanvragen is veel werk, dus begin op tijd. Kijk op www.alblasserdam.nl voor meer informatie (zoek op Koninklijke Onderscheiding). Heeft u vragen of ondervindt u hindernissen? Neem
dan contact op met Caroline Smits (078-770 6010), Jolanda van den Berg van Oosterhout (078-770 6008) of stuur een mail
naar bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl.
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Vergunningen & Bekendmakingen
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit:
voor:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw (Uitgebreid)
het plaatsen van een 2e
portaalkraan op bestaande
kraanbaan
Nieuwland Parc 429
19-04-2021

Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Voor:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Reclame
het realiseren van een n
ieuwbouw Autoschadeherstelbedrijf
Nieuwland Parc
Alblasserdam
20-04-2021
Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het realiseren van een
buiten-showroom
Van Hennaertweg 2
21-04-2021
Handelen in strijd met
regels RO
het verzoek om wijziging van
het bestemminsplan naar
wonen
Scheepsbouwplein 9
21-04-2021
Handelen in strijd met
regels RO, Werk of werkzaamheden uitvoeren
het aanleggen van 8
parkeerplaatsenen verplaatsen haakse parkeerplaatsen
voor Kerkstraat 89- 105
Nabij Kerkstraat 87 en 89
Alblasserdam
21-04-2021
Roerende zaken
het plaatsen van een
afvalcontainer
Zwarte Paard 9
21-04-2021

Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende

aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben
verklaard:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Reclame
het plaatsen van
handelsreclame op de gevel
Van Coulsterweg 1 a
20-04-2021

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 dagtekening, 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 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 gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij besloten
hebben de volgende aanvragen om omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn
van 6 weken:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

het vervangen van een
bestaande ﬁets-voetgangersbrug
Karper 31
19-04-2021
Bouw
milieuneutrale aanvraag omgevingsvergunning Schenk
Nieuwland Parc 399
21-04-2021

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:
Voor:

Bouw
Overname stukje gemeente
grond
Locatie:
Nabij Touwbaan 40 Alblasserdam
Datum ontvangst: 17-04-2021

Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een nokverhoging aan de achterkant
en een dakkapel aan de
voorkant van de woning
Locatie:
Papaverstraat 36
Datum ontvangst: 18-04-2021
Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van
het woonhuis
Locatie:
Vondellaan 117
Datum ontvangst: 21-04-2021

Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
Activiteit:

Bouw Procedure afgebroken
Voor:
Het plaatsen van een dakopbouw op de garage
Locatie:
Kattestaart 5
Datum ontvangst: 31-03-2021
Vergunningen en Meldingen
woensdag 5 mei 2021

Activiteit:
Voor:

Roerende zaken
het in gebruik nemen van
gemeente grond
Locatie:
Waalsmondelaan 30
Datum ontvangst: 21-04-2021
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.
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