
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 17 november 2021

 

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
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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.

 

Blik op de raad

Begroting
De laatste begroting 
van dit college was 
sluitend maar het 
toekomstbeeld is 
somber. Qua keu-
zes en prioriteiten 
heeft dit college zich 
vooral op het sociaal 
domein gericht. Voor 
wonen, bereikbaar-
heid en kwaliteit van de 
buitenruimte is er wat de VVD betreft te weinig 
aandacht. Zo werd duidelijk dat op sommige 
plekken in de buitenruimte het gewenste B 
niveau zelfs al niet meer wordt gehaald. Om 
zijn ambities te bekostigen heeft dit college ook 
zijn eigen beloftes gebroken. Uw woonlasten 
gaan komend jaar flink omhoog. Omdat ook 
de energieprijzen ongekend stijgen was dat 
voor ons aanleiding om te vragen de lasten 
minder hard te laten stijgen. Een mede door de 
VVD ingediend voorstel om Alblasserdammers 
deels voor de gestegen lasten te compenseren 
haalde het niet. Een gemiste kans.

Balans bij de  
begroting
Afgelopen week is de 
begroting voor 2022 
goedgekeurd. Bij de 
bespreking zijn er 2 
amendementen (voor-
stellen voor wijziging) 
ingediend. Het eerste 
voorstel, mede inge-
diend door D66, is een 
startsubsidie voor een Odensehuis in Alblas-
serdam. Dit is een dagvoorziening voor begin-
nend dementerenden en hun mantelzorgers. 
Het werd door bijna de gehele raad aangeno-
men, een mooi succes. Het tweede amende-
ment betrof een voorstel om de gemeentelijke 
belasting voor inwoners minder te laten stijgen 
in 2022. Ook dit kan op de steun van D66 
rekenen. Helaas haalde dit voorstel het niet. 
De gemeentelijke lasten zullen komend jaar 
met 4% stijgen, meer dan wij wenselijk vinden. 
Zeker in het licht van de sterke stijging van 
energielasten.

Rode en zwarte 
cijfers
Het jaar 2021 gaan 
we waarschijnlijk met 
nul resultaat afsluiten. 
Hier is wel circa drie 
miljoen euro uit onze 
reserves voor nodig. 
Er zijn oplopende 
tekorten bij Sporthal 
Molenzicht, BSSA, leer-
lingenvervoer en vooral 
die bij Service Organisatie Jeugd hakken er 
zwaar in. Strakke sturing is noodzakelijk.  
De begroting voor 2022 ziet er als gevolg van 
extra rijkscompensatie positiever uit.  
Dat is mooi, want zodoende kan er extra geïn-
vesteerd worden in handhaving en ondermij-
ning. Voor de SGP belangrijke onderwerpen. 
En dan de buitenruimte; op te veel plekken 
liggen stoeptegels scheef wat zorgt voor on-
veilige situaties. Wij doen ook een beroep op 
Woonkracht10 om werk te maken van 'sloop 
voor nieuwbouw' projecten. Verder wensen 
wij het college Gods zegen toe bij de uitvoe-
ring van deze begroting. 

Odensehuis
‘Een plek om thuis 
te komen’. Naar een 
dementievriendelijke 
samenleving.
Wist u dat in ons dorp 
op dit moment onge-
veer 370 inwoners  
leven met dementie? 
Dit heeft enorm veel 
impact op het leven 
van partners, gezin, familie en buurt. Zij zijn 
soms tegen wil en dank mantelzorger gewor-
den. Zo’n 1000 Alblasserdammers hebben 
hier dagelijks mee te maken. In Alblasser-
dam is een initiatiefgroep Odensehuis goed 
bezig. Zij willen voorkomen dat beginnende 
dementerenden en hun mantelzorgers alleen 
komen te staan. Doel is dagopvang, met een 
begripvolle, geduldige en veilige omgeving. 
Op initiatief van de PvdA met steun van CDA 
en D66 wordt het mogelijk gemaakt om deze 
dagopvang ook in Alblasserdam te gaan rea-
liseren. PvdA: “Omdat wij samen staan voor 
beschikbare en liefdevolle zorg”.

Grafrechten te duur 
in Alblasserdam 
De ChristenUnie is altijd 
al voor een eerlijke 
prijs geweest voor het 
regelen van een begra-
fenis. De kosten voor 
het begraven worden 
steeds maar duurder. 
Alblasserdam staat 
op de 5e plaats van 
duurste gemeenten voor 
begraven. Alleen Groningen, Papendrecht,  
Laren en Haarlemmermeer zijn nog duurder 
(Bron: Monuta). We begrijpen dan ook niet dat 
de baten op begraven en lijkbezorging 123.000 
euro hoger zijn dan de lasten. Onze inwoners 
betalen nu toch veel te veel? Ruim 30%.  
Wij vinden dat grafkosten voor de gemeente 
kostendekkend moeten zijn en niet winstge-
vend. Er komt nog een memo met een uitleg, 
maar voor de ChristenUnie is het duidelijk:  
“We willen wel in de top 5, maar dan graag als 
goedkoopste gemeente van Nederland”. 

Begroting 2022
De begroting voor 2022 
is vastgesteld. Alblas-
serdam is financieel 
gezond. Deze begroting 
zit nog vol ambi-
ties waaronder het 
realiseren van diverse 
woningbouwprojecten 
of extra investeringen 
in veiligheid. Duurzaam-
heid en de energietransitie krijgen steeds meer 
aandacht. Dit is een taak voor de gemeente 
maar ook voor alle Alblasserdammers; we 
moeten dat samen doen! De gemeente gaat 
meewerken aan het vrijwilligersinitiatief om 
een ‘voedselbos’ te realiseren. Een bos waar  
iedereen de natuur op haar puurst kan proe-
ven. Tot slot hebben we via een amendement 
geld gereserveerd voor een Odensehuis in 
Alblasserdam. Een inloop- en ontmoetingscen-
trum voor dementerende ouderen en mantel-
zorgers. Hiermee komen we een stap dichter 
bij een dementievriendelijke samenleving.

PvdA – René  
Zonnebeld

SGP – Jaco Brand

D66 – Ramon Pardo 
Kruidenier

CU – Jako  
Sterrenburg

CDA – Arco Strop

VVD – Herman 
Verweij

Raads- en commissie- 

vergaderingen

Raadscommissies  
vergaderen 
De commissie Grondgebied en de commissie 
Bestuur en Samenleving vergaderen digitaal op 
dinsdag 23 november vanaf 19.30 uur.  
Agenda's en stukken zijn te vinden in het  
Raadsinformatiesysteem via https://raad. 
alblasserdam.nl/vergaderingen

Wilt u inspreken bij de commissie?  
Meld dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk  
voor dinsdag 23 november 12.00 uur, bij  
griffier@alblasserdam.nl.

De vergaderingen zijn live te volgen via  
https://alblasserdam.raadsinformatie.nl/live

Nieuws

Help mee onder-
nemers in zonnetje 
te zetten
Welke Alblasserdamse ondernemers vindt u 
inspirerend? Wij horen het graag. De bedrijven 
met de meeste nominaties maken kans op taart, 
bloemen en een bezoek van de burgemeester.

Dag van de Ondernemer
Vrijdag 19 november is het de landelijke Dag 
van de Ondernemer. Dat is voor ons een 
mooie aanleiding om de ondernemers in het 
dorp te bedanken voor hun lef en doorzet-
tingsvermogen in deze lastige tijd. 

Top 3
Welke ondernemers verdienen het om extra in 
het zonnetje te worden gezet? Laat het ons  
weten via ondernemen@alblasserdam.nl.  
U kunt tot en met 30 november bedrijven  
nomineren. De top 3 van de meest genoemde 
ondernemers krijgen bezoek van burgemeester 
Jaap Paans en de bedrijvencontactfunctionaris-
sen. Zij gaan langs met een feestelijke taart 
en bloemen. We hopen op veel nominaties en 
wensen de ondernemers in Alblasserdam een 
fijne dag toe op 19 november.
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Uit een project waarbij tachtig inwoners een jaar 
lang een luchtkwaliteitsmeter in huis hadden, 
blijkt hoe belangrijk het is om je huis te ventile-
ren. De fijnstof in huis blijkt flink toe te nemen 
door met name koken, houtstook en stofzuigen. 
Op elf locaties buiten werden de waarden voor 
fijnstof, stikstofoxiden en ozon gemeten. Die 
blijken niet hoger te zijn dan volgens de wet is 
toegestaan. Officiële metingen bevestigen dit.

Bewustwording
Met dit project wilden wij een idee krijgen van de 
luchtkwaliteit in het dorp. Een nog belangrijker 
doel was om inwoners te laten beseffen dat zij 
invloed hebben op de lucht die ze inademen. Uit 
het onderzoek blijkt dat een goede afzuigkap en 
ventileren heel verstandig is. Op sommige plek-
ken werden extreem hoge waarden voor CO2 
en VOS (vluchtige organische stoffen) gemeten. 
Hoe dit komt is op basis van de metingen niet 
te zeggen, maar de oplossing is er wel. Namelijk 
regelmatig luchten en niet teveel werken met 
oplosmiddelen in ruimtes zonder ventilatie.

Kwaliteit van de meting
De meters bij mensen thuis zijn niet zo goed 
als de meters bij de officiële meetlocaties. De 
metingen zijn daarom niet zo nauwkeurig, maar 
ze geven wel een indruk. Wilt u alle resultaten 
lezen? Vraag dan het rapport op bij onze adviseur 
duurzaamheid via telefoonnummer 14078.

Vervolg
Het project BinnensteBuitenMeten was een sa-
menwerking tussen de gemeente Alblasserdam 
en de provincie Zuid-Holland. De provincie blijft 
burgers de gelegenheid geven zelf met sensoren 
de luchtkwaliteit te meten. In het Schone Lucht 
Akkoord hebben wij met veel andere overheden 
afspraken gemaakt over maatregelen om de 
luchtkwaliteit verder te verbeteren. In 2030 willen 
we de advieswaarden voor luchtkwaliteit van 
de Wereldgezondheidsorganisatie proberen te 
halen. Een voorbeeld van de maatregelen is dat 
we mensen met o.a. posters en via social media 
vragen om het stoken van hout te beperken.  
Maar de maatregelen kunnen ook gericht zijn op 
verkeer, de binnenvaart en de industrie.

Ventileer na koken, houtstook  
en stofzuigen
Resultaten project BinnensteBuitenmeten bekend

• Check eerst de website en bekijk wanneer  
het rustig is op het afvalbrengstation.

• Als je het afval vooraf zoveel mogelijk  
sorteert, dan kun je het sneller kwijt.

• Kom aan het eind van de dag, dan is het vaak rustiger. Of kom op 
dinsdag, woensdag of donderdag. Dit zijn de minst drukke dagen.

• Je kan een gratis aanhanger lenen om je spullen weg te brengen. 
Lees op hvcgroep.nl/aanhanger de spelregels.

tips & tricks grof afval 
wegbrengen.

hvcgroep.nl/afvalbrengstration

Met het meetapparaat en hun mobiele telefoon zien inwoners hoe de luchtkwaliteit in huis is.
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Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:   het realiseren van een tijde-
lijke woning  

Locatie:  West Kinderdijk 333  
Datum besluit:  04-11-2021  

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het inrichten van een  

bouwplaats  
Locatie:  Ieplaan 2  
Datum besluit:  02-11-2021  

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).
       
Ingediende aanvragen om een  
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de vol-

gende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen:

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het plaatsen van een dak-

opbouw op de bestaande 
woning  

Locatie:  Kievitstraat 7
Datum ontvangst: 01-11-2021  

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het plaatsen van een  

dakopbouw op de huidige 
schuur  

Locatie:  Kortland 6  
Datum ontvangst: 05-11-2021  

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 gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgen-
de aanvraag voor een omgevingsvergunning 
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, 
17 november 2021

Gehandicaptenparkeerplaats 
aan Vroegestraat

Kandidaatstelling gemeenteraads-
verkiezingen 2022

Besluit tot ambtshalve uitschrijving  
als ingezetene uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

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 Verkeerste-
kens 1990 met een onderbord te plaatsten.
Deze gehandicaptenparkeerplaats zal worden 
aangelegd op de volgende locatie: Vroegestraat 5

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.

Wilt u met uw politieke partij meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen? Dan moet u op 
31 januari 2022 (dag van de kandidaatstelling) 
alle stukken inleveren. U levert die dag tussen 
9.00 - 17.00 uur alle stukken in bij het centraal 
stembureau van de gemeente. Maak hiervoor 
een afspraak.

De stukken die u nodig heeft zijn: 
• kandidatenlijst (model H1)
•  verklaringen van instemming van alle kandida-

ten op de lijst (model H9)
•  kopie van een geldig identiteitsbewijs van elke 

kandidaat.
•  verklaring van voorgenomen vestiging in de 

gemeente

•  machtiging tot plaatsen van een aanduiding 
van de politieke groepering boven de kandi-
datenlijst (model H3-1). Of een machtiging tot 
het plaatsen van één gezamenlijk aanduiding 
(model H3-2)

•  partijen die nu geen zetel in de gemeenteraad 
hebben: origineel betaalbewijs van de waar-
borgsom 

•  partijen die nu geen zetel in de gemeenteraad 
hebben: 20 verklaringen van ondersteuning

Op www.alblasserdam.nl/verkiezingen leest u 
wat u moet doen om uw kandidatenlijst in te 
leveren. Komt u er niet uit of wilt u aanvullende 
informatie? Stuur dan een e-mail naar verkiezin-
gen@alblasserdam.nl en ons team helpt u graag 
verder.

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
hebben besloten de adresgegevens te wijzigen 
van:
Naam Van der Neut, G  
Geboren 09-06-1962 
Datum uitschrijving 07-10-2021
 
Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) 
opgenomen adres is niet meer juist. Een nieuwe 
verblijfplaats is bij de gemeente niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de volgende 
adresgegevens opgenomen: 
Adres :onbekend
Woonplaats :onbekend
Land :onbekend
De registratie als inwoner van Nederland is 
hiermee beëindigd.

De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven 
aan allerlei instellingen zoals:

belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioen-
fondsen en zorgverzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen 
zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, 
AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens 
met dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift 
naar het college van burgemeester en wethou-
ders. Dit doet u binnen zes weken na de dag van 
deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het  
college van burgemeester en wethouders,  
Postbus 2, 2950 AA  Alblasserdam.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de  
volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving 
van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
(bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie);  
de reden waarom u bezwaar maakt; het tele-
foonnummer waarop u overdag bereikbaar 
bent; de datum en uw handtekening.




