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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 
inwoners van 18 jaar en ouder met een 
psychiatrische aandoening, chronische 
ziekte, lichamelijke, verstandelijke of 
psychosociale beperking. Bij het informatie-

punt 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: achter-
wacht.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.

 

De moeite waard
Ik heb in deze column al verschillende keren 
aandacht besteed aan de verbouwing van de 
oude bibliotheek tot een nieuwe plek waar 
Alblasserdammers terecht kunnen met al 
hun vragen op het gebied van zorg, inkomen 
en welzijn. Ik kan u melden dat de feitelijke 
verbouwing deze week van start gaat en we 
kunnen toewerken naar een opening in het 
voorjaar van 2022. 

Jeugdzorg
De organisaties die zich er gaan huisvesten 
zijn al een tijd aan de slag om te zorgen dat 
die opening een vliegende start wordt.  
Ze kennen elkaar, weten waar ze elkaar kun-
nen versterken en wat ze van elkaar kunnen 
verwachten. De organisaties zijn allemaal aan 
de slag voor inwoners met zorgen. En dat zijn 
er best veel. Een dossier dat veel aandacht 
vraagt, is de jeugdzorg. Ongeveer 1 op de 10 
jongeren krijgt één of andere vorm van jeugd-
hulp. Dit aantal stijgt al minstens 15 jaar en is 
niet afgenomen toen vanaf 2015 gemeenten 
verantwoordelijk werden, integendeel.

Verschillen
Kinderen groeien te veel op met een bepaald 
beeld. Anders zijn wordt snel als afwijkend 
en abnormaal gezien. Daar moeten we vanaf. 
Een kind dat anders is dan gemiddeld is niet 
gelijk abnormaal en heeft niet per se zorg en 
hulp nodig. Wel begrip en erkenning en een 
maatschappij die rekening houdt met verschil-
len. Dat is geen gemakkelijke opgave waarbij 
velen een rol spelen zoals familie en vrienden, 
kinderopvang, school, sportverenigingen, 
huisartsen, kerken. Dit veranderen kost ener-
gie en tijd. Maar het is de moeite waard en 
zal voortvarend en krachtig vanuit het nieuwe 
loket aan de Ieplaan worden opgepakt.

Paardenbloem en orchidee
Ik hoorde laatst een deskundige die kinderen 

Blik op ons college

vergeleek met bloemen. De meerderheid 
vergeleek hij met paardenbloemen: ze doen 
het altijd en overal en hebben weinig speciale 
verzorging nodig. De minderheid vergeleek hij 
met orchideeën: prachtige bloemen maar je 
moet ze niet behandelen als paardenbloemen, 
dan komt er niets van terecht. Let op de soort 
grond, de temperatuur, de hoeveelheid water, 
de nodige rust en kijk dan eens wat het resul-
taat is. Rekening houden dus met het verschil.

Vaccineren
Een ander onderwerp waarover ik regelmatig 
schrijf in deze column is corona. Ik kan melden 
dat het gemeentebestuur erg blij is dat de 
afgelopen week gedurende vijf middagen een 
bus van de GGD in Alblasserdam stond.  
Veel inwoners kwamen naar de bus om zich te 
laten voorlichten. Uiteindelijk kozen ruim 500 
mensen ervoor om zich te laten vaccineren. 
Een prachtig resultaat.

Kees Jongmans
wethouder

Nieuws

Afgelopen week stond de corona-prikbus van 
de GGD in ons dorp. Deze week is de bus in 
een aantal dorpen in de buurt te vinden.  
Ook daar kunt u zonder afspraak langsgaan 
voor informatie en een vaccinatie. 

U kunt in de bus uitleg krijgen over de vaccinatie 
tegen corona van voorlichters van de GGD.  
U kunt zich ook laten vaccineren. Daarbij kunt 
u kiezen uit BioNTech/Pfizer en Janssen. Als u 
in de prikbus uw eerste vaccinatie krijgt, gaat u 
voor een eventuele tweede vaccinatie naar een 
'vaste’ locatie. De medewerkers van de GGD 
kunnen u helpen bij het maken van de afspraak 
voor de tweede vaccinatie.

De prikbus staat deze week nog op de volgende 
plekken. U bent welkom tussen 12:00 en  
18:00 uur. Volgende week gaat de prikbus naar  
Zwijndrecht. Een overzicht van alle plekken waar 
de prikbus de komende tijd staat kunt u vinden 
op de website  van de GGD: www.ggdzhz.nl 
(zoek op wijkgerichte vaccinaties COVID-19)

Datum Locatie
Woensdag Bruisend Hart in Hoornaar - 
10 nov Dirk IV-Plein, Hoornaar 
  
   De Lange Wei - Rembrandthof 85, 

Hardinxveld-Giessendam

  Gemeente Hardinxveld  
  Giessendam, Raadhuisplein 1

Donderdag De Lange Wei - Rembrandthof 85,  
11 nov  Hardinxveld-Giessendam

   Gemeente Hardinxveld Giessen-
dam, Raadhuisplein 1

Vrijdag MFC De Beemd - Beemdweg 
12 nov West 9,  Oud-Alblas

   De Lange Wei - Rembrandthof 
85, Hardinxveld-Giessendam

   Gemeente Hardinxveld Giessen-
dam, Raadhuisplein 1

Zaterdag De Lange Wei - Rembrandthof 8 
 13 nov Hardinxveld-Giessendam

   Gemeente Hardinxveld Giessen-
dam, Raadhuisplein 1

Voor wie?
Iedereen vanaf 12 jaar kan zich in de bus  
laten informeren en een vaccinatie krijgen 
met een vaccin dat beschermt tegen corona.  
Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar geldt 
dat er een volwassen persoon bij moet zijn. 
Kinderen van 16 en 17 jaar mogen alleen 
komen.

ID en mondkapje meenemen
Iedereen die een prik wil, moet een legitimatie-
bewijs laten zien en een mondkapje meenemen. 
Ook kinderen moeten een legitimatiebewijs 
laten zien.

Al een afspraak staan?
Heeft u al een afspraak staan bij een vaste 
vaccinatielocatie? Dan mag u nog steeds naar 
de prikbus komen. Bel dan met het landelijke 
nummer 0800-7070 om uw vaccinatieafspraak 
af te zeggen. Het is niet mogelijk de afspraak 
digitaal te veranderen.

Vragen en meer informatie
Bij de bus zijn voorlichters aanwezig van  
de GGD. Zij kunnen uw vragen over het  
coronavirus en de vaccinatie beantwoorden.  
Voor meer informatie over de coronavaccinatie 
kunt u bellen met de GGD Zuid-Holland Zuid: 
078 770 8580 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Corona prikbus nog steeds in de buurt

Het Drechtstedenbestuur heeft in de vergade-
ring van 4 november 2021 besloten het Besluit 
maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning Drechtsteden met ingang van  
1 januari 2022 in te trekken. De reden hiervoor 
is dat de in het besluit geregelde onderwerpen 

in de Verordening maatwerkvoorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning zijn geregeld 
dan wel per 1 januari 2022 in de Beleidsregels 
maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning worden geregeld.

Intrekken Besluit maatwerkvoorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning 

Vergunningen & Bekendmakingen
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Heeft u overlast van vuurwerk? Team handhaving 
zet zich extra in om de overlast te beperken.  
U kunt meehelpen door te melden waar en  
wanneer u overlast ervaart.

Burgemeester Jaap Paans ontvangt zelf regelma-
tig meldingen van inwoners die last hebben van 
vuurwerk. ,,Heel begrijpelijk, want het is  
een hardnekkig en vervelend probleem.  
Dat vinden wij ook. Daarom roep ik iedereen op 
om vuurwerkoverlast door te geven aan onze 
handhavers. Zij kunnen er werk van maken", 
aldus de burgemeester.

Uw melding zorgt voor doelgerichte  
handhaving
Via het e-mailadres handhaving@alblasserdam.
nl kunt u een melding doen van vuurwerkover-
last. Team handhaving neemt graag contact  
met u op om over uw melding te praten.  
Door de meldingen ontstaat een beeld van waar 
en wanneer er overlast is. Hierdoor kunnen 
handhavers zichtbaar aanwezig zijn op de  
plekken die inwoners noemen. 

“Hoe nauwkeuriger de melding is, hoe beter 
wij ons werk als handhavers kunnen doen. 
Als jongeren in een park vuurwerk afsteken, is 
het prettig om te weten hoe laat, waar en om 
hoeveel jongeren het gaat. Als wij een patroon 

herkennen, dan kunnen we ons daarop richten" 
vertelt Pascal van Popering, coördinator van de 
buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s).

Hulp bij schade en vandalisme
Gemeente Alblasserdam doet aangifte bij de 
politie van vandalisme en schade. Als er een 
dader bekend is, dan starten wij een aanspra-
kelijkheidsprocedure. Voor de gemeente is 
vandalisme een onvoorziene kostenpost en kost 
dus extra geld. Ziet u dat er iets wordt vernield? 
Bel dan direct 112. Constateert u pas later 
een vernieling, dan horen wij dit graag via de 
meldlijn www.alblasserdam.nl/meldpunt of via 
telefoonnummer 14078.

Wij staan voor u klaar, iedere dag en nacht.
• Bij levensgevaar of acuut gevaar belt u 112
•  Bij overlast belt u de politie op het telefoon-

nummer 0800-8844. 
•  Als het minder dringend is kunt u een mail 

sturen naar: handhaving@alblasserdam.nl  
Meldingen per mail worden mogelijk pas later 
opgepakt. 

•  Een kapotte lantaarnpaal, een losse stoep-
tegel of zwerfvuil? U kunt deze meldingen 
doorgeven via de Fixi-app of website. Het is 
belangrijk dat deze meldingen worden ge-
daan om de openbare ruimte schoon, groen 
en veilig te houden.

Overlast van vuurwerk? Geef het door!

Nieuws

Heeft u vragen over bijvoorbeeld zorg, onder-
wijs of opvoeding? Heeft u hulp nodig maar 
weet u niet precies hoe u dit kunt regelen?  
De MeeDenkers staan voor u klaar.

MeeDenkers zijn onafhankelijke cliëntonder-
steuners. Zij helpen u graag bij al uw (hulp)
vragen. De MeeDenkers zijn er voor iedereen, 
jong en oud, en voor vragen op alle levensge-
bieden. Een MeeDenker bekijkt samen met u 
welke mogelijkheden er voor u zijn. Voor uzelf 

of voor iemand in uw omgeving. 

Gratis en zonder doorverwijzing
Het is fijn als er iemand is die u op weg kan  
helpen met informatie of advies. En die altijd 
vanuit uw belang meekijkt. Dus komt u er niet 
uit? Stel gerust uw vraag aan de MeeDenker.  
U kunt contact opnemen via 088- 123 7007. 
Meer informatie leest u op www.alblasserdam.
nl/meedenkers.

Vragen of problemen? De MeeDenkers 
staan voor u klaar 

Met een nieuwe politieke partij meedoen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 
volgend jaar? Vraag dan voor 20 december 
een registratie aan van de naam (aanduiding) 
van de partij bij het centraal stembureau van 
de gemeente. 

Vereniging of stichting?
Een politieke partij moet een vereniging zijn 
met volledige rechtsbevoegdheid en geen 
stichting. Verenigingen met volledige rechts-
bevoegdheid hebben hun statuten vastgelegd 
in een notariële akte.

Inleveren bij registratieverzoek
Om een registratieverzoek moet u een aantal 
formulieren inleveren bij het centraal stem-
bureau:

•  formulier verzoek tot registratie van een 
aanduiding 

•  de statuten (vastgelegd in een notariële akte)
•  een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij 

de Kamer van Koophandel
•  een verklaring van de partij, waarin de ge-

machtigde en de plaatsvervangend gemach-
tigde staan. Deze gemachtigden mogen de 
inleveraars van kandidatenlijsten machtigen 
om de naam van de politieke partij boven 
deze lijst te plaatsen

•  een bewijs van betaling van de waarborg-
som 

Op de www.alblasserdam.nl/verkiezingen 
leest u meer over het registreren van de naam 
van een nieuwe politieke partij.

Nieuwe politieke partij? 
Laat naam registreren

Nieuws
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Grof afval 
wegbrengen?
Bekijk de openingstijden van het 
afvalbrengstation, check wanneer  
het rustig is en plan je bezoek. 
 
hvcgroep.nl/
afvalbrengstation

hvcgroep.nl

Voor het nieuwe Digilab in Alblasserdam 
zoekt de bibliotheek AanZet enthousiaste en 
digitaal vaardige mensen. Wie tijd over heeft 
en graag anderen helpt kan zich aanmelden via 
tdejong@debibliotheekaanzet.nl.

Wat is het Digilab?
In het Digilab staat ontdekkend leren centraal. 
Bezoekers kunnen er zelf aan de slag met 
bijvoorbeeld virtual reality, robots of een web-
site programmeren. Het Digilab is er voor jong 
én oud. Voor de whizzkids die alles al weten, 
maar ook voor de mensen voor wie de digitale 
wereld nog drempels kent. 

Wie worden gezocht?
De bieb zoekt mensen die vanwege hun 
interesse of werk ( verleden) ervaring hebben 
met programmeren van robots, zoals sphero, 
fable, drones en intelino. Ook mensen met 
ervaring met de werking van VR, greenscreen, 
3d printen of laserprinter zijn welkom.

Waarom vrijwilliger worden?
Als vrijwilliger bij de bibliotheek werkt u in een 
creatieve omgeving met gezellige collega’s en 
kunt u uzelf ontwikkelen. Vrijwilligers krijgen 
een gratis lidmaatschap van de bibliotheek. 

Bieb zoekt vrijwilligers voor Digilab

Nieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het plaatsen van een dak-

kapel   
Locatie:  Rietgors 9   
Datum besluit:  27-10-2021   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:   het plaatsen van een dakop-

bouw op het achterdakvlak   
Locatie:  Talmastraat 21    
Datum besluit:  27-10-2021   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO  
Voor:   het uitbreiden en verbou-

wen van de bestaande 
woning tot 2 woningen   

Locatie:  Resedahof 6   
Datum besluit:  28-10-2021   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO, Weg aan-
leggen of veranderen  

Voor:   het wijzigen / uitbreiden van 
het hekwerk en de weg   

Locatie:  Wattstraat 14   
Datum besluit:  27-10-2021   
 
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het plaatsen van een keet, 

container en toilet en het 
opslaan van bouwmaterialen   

Locatie:  Adriaan G. Smitstraat 49   
Datum besluit:  26-10-2021  

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenmin-
ste de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de gron-
den van het bezwaar. Het bezwaar moet wor-
den 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 omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het realiseren van een  

tijdelijke woning   
Locatie:  West Kinderdijk 333    
Datum besluit:  26-10-2021   

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het plaatsen van een tijdelijk 

camerasysteem op 2 locaties   
Locatie:  De Helling 1   
Datum besluit:  26-10-2021   
    
Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvraag voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen:  

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het aanleggen van bruggen 

en steigers   
Locatie:  Vinkenpolderweg 3    
Datum ontvangst:  28-10-2021   
 
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 ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvraag voor een omgevingsver-
gunning buiten behandeling hebben gelaten: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:   het realiseren van een serre 
met een dakterras  

Locatie:  Tooropstraat 21   
Datum ontvangst:  26-10-2021   
 
Vergunningen en Meldingen,  
10 november 2021 
 
     

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Extra coronamaatregelen,  
meer aandacht voor basisregels 

 
Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. De besmettingen moeten omlaag.  

Daarom is per 6 november op meer plekken een coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht.  
De basisregels zijn extra belangrijk om jezelf en de mensen om je heen te beschermen.

4 november 2021

Per 6 november ook:

In het openbaar vervoer en in vliegtuigen. 

 

In het personenvervoer, zoals taxi’s.

Deze adviezen gelden per direct:

Werk minstens de helft van de tijd thuis. 

 

Vermijd drukte onderweg en reis buiten de spits.

Per 6 november ook:

Op plekken rond het openbaar vervoer, zoals haltes, 
perrons en stations, en op het hele vliegveld. 

 
In publieke binnenruimtes, zoals winkels en 
bibliotheken. 

 
In het mbo en hbo en op universiteiten. 

 
Bij bezoek aan contactberoepen, zoals kappers en 
masseurs. 

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Testen1,5 meter is een  
veilige afstand. 
 
Schud geen handen.

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

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Horeca, zoals cafés en restaurants.* 

 

Evenementen, zoals festivals en professionele  
sportwedstrijden. 

 

Kunst en cultuur, zoals theaters en bioscopen.

Terrassen. 

 

Doorstroomlocaties bij kunst en cultuur, zoals musea  
en monumenten. 
 

Doorstroomevenementen, zoals kermissen,  
met uitzondering van jeugdactiviteiten.  
 

Georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf  
18 jaar. 
 

Binnensportlocaties, inclusief sportkantines*,  
kleedkamers en andere faciliteiten, vanaf 18 jaar. 
  
* Met uitzondering van afhalen

Een mondkapje is niet verplicht op plekken waar je een 
coronatoegangsbewijs nodig hebt.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs 
nodig:

Hier draag je verplicht een  
mondkapje:

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle
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Georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf  
18 jaar. 
 

Binnensportlocaties, inclusief sportkantines*,  
kleedkamers en andere faciliteiten, vanaf 18 jaar. 
  
* Met uitzondering van afhalen

Een mondkapje is niet verplicht op plekken waar je een 
coronatoegangsbewijs nodig hebt.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs 
nodig:

Hier draag je verplicht een  
mondkapje:


