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Denise van Dongen (SWA) over één centrale toegang

'We helpen mensen om zichzelf te helpen'
De Oude Bibliotheek wordt verbouwd en krijgt
een nieuwe functie. Het wordt dé plek waar
iedere Alblasserdammer van 0 tot 100+ jaar terecht kan met vragen op het gebied van welzijn,
zorg en inkomen. Om dit voor elkaar te krijgen
gaan vijf organisaties (zie blokje hiernaast) en
de gemeente nauw samenwerken. Denise van
Dongen, directeur van de Stichting Welzijn
Alblasserdam vertelt erover.

elke vraag bij de juiste persoon terechtkomt.
Een inwoner die bij ons aanklopt wordt vanaf
het begin opgevangen door een team met
daarin medewerkers van alle organisaties. Ook
gaan we nauw samenwerken met de Sociale
Dienst Drechtsteden (SDD) die in Dordrecht zit.
We hopen dat mensen straks in Alblasserdam
zaken met de SDD kunnen regelen waarvoor ze
nu naar Dordrecht moeten.

Wat is één centrale toegang? Wat houdt dit
in?
,,Mensen met een vraag op het gebied van
zorg, welzijn en ondersteuning hoeven zich
niet meer af te vragen bij welke organisatie
ze moeten zijn. De Oude Bibliotheek is straks
de enige plek die ze hoeven te kennen. En ze
kunnen bij ons terecht met elke vraag, klein én
groot. Van een eenvoudig advies tot een vorm
van hulpverlening die langer duurt.

Wat is volgens jou de toegevoegde waarde
van de centrale toegang?
Als mensen ons sneller en makkelijker weten
te vinden, kunnen wij hen eerder adviseren
of helpen. En we verwachten dat onze hulpverlening beter wordt. Die twee dingen gaan
hopelijk voorkomen dat mensen dieper in de
problemen komen. We willen er als organisaties snel bij zijn zodat mensen ook snel weer op
eigen benen kunnen staan. Dat is natuurlijk het
grote doel; ervoor zorgen dat mensen op eigen
kracht kunnen meedoen in de samenleving.

Wat betekent één centrale toegang voor de
Alblasserdammers?
Het betekent dat mensen snel, dichtbij en makkelijk hulp kunnen krijgen. We hopen ook dat
de hulp- en dienstverlening beter wordt. We zitten als organisaties straks in hetzelfde gebouw
waardoor we elkaar beter leren kennen. Daardoor weten we van elkaar beter wat we te bieden hebben en kunnen we er voor zorgen dat

manier richten we ons op het voorkomen van
problemen. Verder gaan wij er voor zorgen dat
de samenwerking goed verloopt. Niet alleen
tussen de partijen binnen de Oude Bibliotheek
maar ook met organisaties in de wijk en de
buurt. Denk bijvoorbeeld aan de kerken, de

Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Helpende
Handen, Woonkracht 10, ABC team en Jeugdpunt. We willen straks ook met die organisaties
snel kunnen schakelen. Zo maken we mensen
zelfredzaam en het dorp 'samen redzaam'.

Wie komen er in de Oude Bibliotheek?
- Jong JGZ ( consultatiebureau)
- St. Jeugdteams ZHZ (Centrum jeugd en gezin)
- MEE-Vivenz (maatschappelijke werk en cliëntondersteuning)
- Stichting Welzijn Alblasserdam (welzijnswerk)
- Sociale Dienst Drechtsteden ( regionale sociale dienst die ook voor Alblasserdam werkt)

Wat betekent de centrale toegang voor de
Stichting Welzijn Alblasserdam?
We werken veel met groepen en blijven dit ook
doen. Daarnaast gaan we meer één op één
met mensen aan de slag. Dan wordt nog beter
duidelijk welke activiteit of hulp bij iemand past
en kunnen we advies op maat geven. Op die

Stichting Welzijn Alblasserdam
,,De Stichting Welzijn Alblasserdam gelooft dat iedereen de kans moet krijgen om mee te doen
in de samenleving'', zegt directeur Denise van Dongen. ,,Wij brengen mensen samen om de gemeenschapszin in het dorp te behouden en te versterken. Mensen kunnen bij ons terecht voor
bijvoorbeeld: vrijwilligerswerk, ondersteuning in wijken en buurten, mantelzorgondersteuning,
ontmoetingsbijeenkomsten, lotgenotengroepen, buurtbemiddeling en sociaal raadsliedenwerk.'' Kijk voor meer informatie op www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl.

• Denise van Dongen, directeur van de Stichting Welzijn Alblasserdam.
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Raads- en commissievergaderingen

Verbouwing Oude Bibliotheek

Gemeenteraad vergadert

De Oude Bibliotheek aan de Ieplaan 2 in
Alblasserdam wordt verbouwd en krijgt een
nieuwe functie. Het wordt dé plek waar iedere
Alblasserdammer van 0 tot 100+ jaar terecht
kan met vragen op het gebied van welzijn,
zorg en inkomen. Op die manier maken we de
zorg voor kwetsbare inwoners beter bereikbaar. Lees ook het interview met Denise van
Dongen van de SWA op deze pagina.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 25
mei. Agenda en stukken treft u vanaf donderdag 20 mei in het Raadsinformatiesysteem
(RIS) op de website van de gemeente Alblasserdam. Wilt u inspreken bij de raad? Meld
dit dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk

Aanbesteding
Nadat de gemeenteraad akkoord ging met

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

het beschikbaar stellen van het bouwkrediet
begon de aanbesteding. Begin vorige maand
bleek dat de inschrijfsommen van aannemers die het project willen uitvoeren boven
het budget kwamen. Daarna is besloten de
aanbesteding stop te zetten. Met een nieuwe,
aangepaste aanbesteding moet het mogelijk
zijn om de verbouwing binnen de voorwaarden uit te voeren. Doel is om uiterlijk voorjaar
2022 de Oude Bibliotheek in gebruik te nemen
als centrale toegang.

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

Foto Cees van der Wal.

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

dinsdag 25 mei 16.00 uur, bij griﬃer@alblasserdam.nl, dan ontvangt u nadere informatie.
De vergadering kunt u live volgen via alblasserdam.notubiz.nl/live of via de website van
de gemeente Alblasserdam.

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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Vergunningen & Bekendmakingen

Check de afvalkalender rond Pinksteren Kennisgeving beschikking Wet
Maandag 24 mei is het tweede pinksterdag en
Afvalbrengstations gesloten op feestdagen
algemene bepalingen omgevingsrecht
is HVC gesloten. HVC haalt geen afval op en de
De afvalbrengstations zijn op feestdagen
afvalbrengstations zijn ook gesloten. Let op:
mogelijk worden de bakken rond Pinksteren
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 uw bak wordt geleegd of de zakken
worden opgehaald.

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.

wanneer wordt
mijn bak geleegd?
Rond de feestdagen komen

(Uitgebreide procedure, Z-20-375251)
Het college van burgemeester en wethouders
van Alblasserdam maakt bekend dat zij in
het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht heeft besloten om Handelsonderneming Verboom een omgevingsvergunning
te verlenen. Op 24 juni 2020 is de aanvraag voor
de omgevingsvergunning ontvangen, het betreft
de activiteit 'Milieu, oprichten van een inrichting,
met omschrijving: het inzamelen, opslaan, overslaan, bewerken en verhandelen van (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur en
onderdelen daarvan. De aanvraag gaat over de
locatie: Nieuwland Parc 309a te Alblasserdam.
De beschikking met bijbehorende stukken is op
afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de
Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via
telefoonnummer (078) 770 8585 kunt u een
afspraak maken.

we mogelijk op een andere
dag langs.
Check de afvalkalender vroegtijdig
in de HVC afval-app of website!

hvcgroep.nl

Nieuws

Zoek je werk? Check de startersbeurs

Beroep instellen
Belanghebbenden die een zienswijze hebben
ingediend, kunnen tegen de beschikking een
beroepschrift indienen binnen zes weken na de
dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam
Het beroepschrift moet zijn voorzien van een
handtekening en in elk geval bevatten: de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht en de gronden van het beroep.
Voor de behandeling van het beroep wordt

Voor jongeren van 18 t/m 26 jaar heeft de
Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) sinds kort
de Startersbeurs Drechtsteden. Een nieuwe
regeling voor jongeren die klaar zijn met
hun opleiding (mbo-2 of hoger) en op zoek
zijn naar een baan. Met de beurs kunnen zij
maximaal zes maanden werkervaring opdoen
bij een bedrijf naar eigen keuze. Ga voor
meer informatie naar: www.startersbeurs.nu/
drechtsteden.

door de rechtbank een bedrag aan griﬃerecht
geheven.
Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor is een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op
de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.
Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is
verstreken. Het indienen van een beroepschrift
houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij
een spoedeisend belang dat dit besluit niet in
werking treedt, kan een belanghebbende, die
een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam,
Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de
behandeling van het verzoek wordt een bedrag
aan griﬃerecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige
voorziening instellen bij genoemde rechtbank
via de website https://www.rechtspraak.nl/
Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten.
Daarvoor is een elektronische handtekening
(DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde
website staan de precieze voorwaarden vermeld.

17 mei 2021

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.

Wassen

Basisregels

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

Sporten buiten

Vergunningen & Bekendmakingen

Ontwerpbestemmingsplan CKC locatie

Plangebied
De beoogde ontwikkeling is het realiseren
van twintig appartementen, ter plaatse van
de voormalige kantine van korfbalverenging
CKC Kinderdijk, nabij de Boezem – De Kreken
in Alblasserdam. De ontwerpplannen en de
bijbehorende stukken zijn ook digitaal te zien
en te downloaden op www.alblasserdam.nl >
Ruimtelijke plannen > Bestemmingsplannen >
CKC locatie en op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0482. ckclocatie114-ON01).

.

Houd 1,5 meter afstand.
Vermijd drukke
plekken.

Testen

Klachten?
Blijf thuis.
Laat je direct testen.

Openingsplan: stap 2 per 19 mei
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Het college van burgemeester en wethouders
van Alblasserdam maakt bekend dat op grond
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) het Ontwerpbestemmingsplan CKC locatie
Alblasserdam vanaf donderdag 20 mei 2021 tot
donderdag 1 juli 2021 voor een ieder ter inzage
ligt.

Afstand

Zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat
de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te
reageren door middel van het indienen van een
zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij de
gemeenteraad van Alblasserdam, Postbus 2,
2950 AA, Alblasserdam. Ook het indienen van
een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor
dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week
voor het einde van de terinzagelegging, een
afspraak te maken met de gemeente Alblasserdam via telefoonnummer 14 078. Het is niet
mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te
maken.
Alblasserdam, 19 mei 2021
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam

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

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.

Kunst en cultuur
Buiten: locaties voor
podiumkunsten, openluchtmusea, 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.

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.

Recreatie buiten
Attractie-, natuur- en dierenparken 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.

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

Buitenterrassen van
sportkantines open.
Max. 50 personen per terras.
* Bibliotheken mogen per 20 mei open.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/openingsplan
of bel 0800-1351
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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:

Bouw
Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van
het woonhuis.
Vondellaan 117
06-05-2021
Kap
het vellen of te doen vellen
van twee houtopstanden
(twee Tilia x europaea
(hollandse linde))
Kerkstraat t.h.v. nummer
62 en 66/68
03-05-2021
Kap
het vellen of te doen vellen
van zeven houtopstanden
(vier knotwilg (Salix Alba)
(één berk (Bertula) (één
esdoorn (Acer) (één dennenboom (Pinus))
Vinkenpolderweg 1
04-05-2021

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 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 aanvraag om omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van
6 weken:
Activiteit:

Voor:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/
Uitweg, Reclame
het bouwen van bedrijfsverzamelgebouw inclusief
inritten
Staalindustrieweg ong.
04-05-2021

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:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een dakkapel.

Locatie:

Groen van Prinstererstraat 11
Datum ontvangst: 07-05-2021
Activiteit:
Voor:

Er is een exploitatievergunning verleend
voor
Locatie:
Poldersemolenweg 6 te
Alblasserdam
Datum besluit: 28 april 2021
Zaaknummer: Z-20-381078

Activiteit:

Een belanghebbende kan als men het niet eens is
met dit besluit, binnen zes weken na dagtekening
ervan schriftelijk bezwaar maken bij de
Burgemeester van Alblasserdam, Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam.

Bouw
het plaatsen van een dakkapel op de achterdakvlak van
het pand
Locatie:
Haven 3
Datum ontvangst: 03-05-2021
Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor:
Vervangen van de
beschoeiing
Locatie:
West Kinderdijk 151
Datum ontvangst: 01-05-2021
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 aanvraag
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat de volgende
aanvraag voor een omgevingsvergunning is
ingetrokken:

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet
bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten:
uw naam en adres, de datum, de omschrijving
van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de
reden van uw bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet
de werking van het besluit waartegen het is gericht. Indien daarvoor naar uw mening aanleiding
bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen.

Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van
de woning
Locatie:
Vondellaan 117
Datum ontvangst: 24-03-2021
Vergunningen en Meldingen, 19 mei 2021
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