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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.

 

Afscheid
Ik woonde al een tijd in Alblasserdam toen 
ik wethouder werd. Mijn man en ik waren er 
samen begonnen ons leven te bouwen. Eerst in 
een flatje bij het Scheldeplein, later in een huis 
in de buurt van de Kerkstraat. Onze kinderen 
werden geboren en we maakten kennis met de 
kinderopvang, de kinderboerderij, de sportver-
enigingen, de bibliotheek. We gingen voor het 
eerst met ze naar de film in Landvast, iets met 
Nijntje, en we moesten op zoek naar een school.

Mooie plekjes
Ons leven kreeg vorm en eerlijk gezegd dacht ik 
dat ik het wel kende hier. De mooie plekjes om te 
wandelen, de markten en evenementen, de win-
kels en de speeltuintjes, het consultatiebureau 
en de huisarts. Ik wist op welk bankje het fijn 
zitten was in het namiddagzonnetje en met welke 
windkracht ik naar de molens moest fietsen om 
met mijn kinderen naar de draaiende wieken te 
kijken. En toen mocht ik in mei 2014 wethouder 
worden en maakte ik kennis met allerlei dingen 
in en kanten van Alblasserdam die ik nog niet, of 
niet zo goed kende. 

Kracht
Ik leerde dat er, veelal onzichtbaar, allerlei 
clubs en groepen en overleggen zijn van men-
sen die iets moois of leuks of behulpzaams 
willen doen voor het dorp. Het zijn de comités 
die de festivals organiseren, de vrijwilligers die 
op pad gaan om ouderen te ondersteunen, de 
ouders die op de scholen van alles organise-
ren, de diaconieën van de kerken, de besturen 
van verenigingen. Voor mij werd die kracht 
van ons dorp nog wel het meest zichtbaar 
toen we in 2015 een groep vluchtelingen op-
vingen in de school aan de Lelsstraat. Zoveel 
mensen die daar kwamen helpen, zoveel be-
drijven, instellingen, verenigingen en kerken 
die zich behulpzaam toonden. De samenwer-
king met al die mensen is een van de mooiste 
aspecten van mijn wethouderschap geweest.

Geschiedenis
Het is ook deze kant van Alblasserdam die ons 
verleden levend houdt. Vóór ik wethouder werd 
kende ik een beetje de geschiedenis van ons 
dorp. Maar niet het verhaal van de scheeps-
werven en de staalfabriek en de mensen die er 
werkten. Ik wist niet precies hoe die geschiede-
nis nog steeds doorwerkt in ons dorp. Dat de 
sluiting van Nedstaal bijvoorbeeld zoveel emotie 
teweeg bracht en dat er nog steeds zoveel men-
sen in ons dorp wonen die werken op plekken 
waar dingen gemaakt worden. Ik kende natuur-
lijk de geschiedenis van de Tweede Wereldoor-

Blik op ons college

log, maar dat verhaal van die vergeten brug, van 
het bombardement en van het neergeschoten 
vliegtuig stond me minder scherp voor de geest. 
Ik ben heel blij dat ons dorp de afgelopen tijd 
veel aandacht kon besteden aan die verhalen. 
Dat de slachtoffers van het bombardement en 
de dappere Belgische piloot Jean Noël Vandaele 
op waardige wijze worden herdacht.

Kwetsbaar
Ik wist dat in geen enkel dorp alles rozengeur 
en maneschijn is, maar ik kende de kwets-
baarheid van mensen niet uit eerste hand. Als 
wethouder maakte ik kennis met zware pro-
blematiek: schulden,  psychische problemen 
en verslaving. Ik leerde dat sommige kinderen 
zonder ontbijt naar school gaan, verwaarloosd 
worden of lijden onder een vechtscheiding. 
Ik sprak met jongeren die voor zichzelf geen 
toekomst zagen omdat het hen niet lukte om 
een opleiding te doen. Ik vond en vind het be-
langrijk dat juist voor die groepen vrijwilligers 
en professionals klaarstaan om te helpen. 

Verrijkt
Ik trad ook buiten mijn eigen bubbel, zoals dat 
zo mooi heet. Ik sprak met mensen die andere 
overtuigingen, gewoonten en ideeën hebben 
dan ik. Ik leerde van andere generaties, andere 
culturen en andere levensbeschouwingen. Het 
heeft me verrijkt en me gesterkt in mijn opvat-
ting dat als we met een open hart, een gezond 
verstand en een ferm geloof in wat ons bindt 
de wereld tegemoet treden, de mogelijkheden 
eindeloos zijn. Het is, zoals Judith Herzberg in dit 
prachtige gedicht zegt:
Er is nog zomer en genoeg                       
wat zou het loodzwaar 
tillen zijn wat een gezwoeg 
als iedereen niet iedereen terwille 
was als iedereen niet iedereen 
op handen droeg.

Het was een eer en een genoegen uw wethou-
der te hebben mogen zijn. Het gaat u allen goed!

Dorien Zandvliet

Nieuws

Lever deze week anoniem je wapen in! 
Iedereen kan anoniem wapens inleveren 
tijdens de Week van de Veiligheid die duurt 
tot 17 oktober. De deelnemende gemeenten 
en de politie moedigen vooral jongeren en 
jongvolwassenen aan om dit te doen.
 
‘Mes op zak niet normaal’
,,Wapens horen niet thuis in onze samenle-
ving. Een mes bij je dragen is niet normaal. 
Dat is niet de manier om ruzies op te lossen,” 
zegt burgemeester Jaap Paans. ,,De laatste  
jaren zien we helaas dat het gebruik van 
wapens toeneemt, vooral onder jongeren en 
jongvolwassenen. Dat is zeer zorgelijk.  
Daarom vragen wij en de gemeenten om ons 
heen hier met elkaar aandacht voor.  
We trekken samen op om een duidelijk signaal 
af te geven.”

Anoniem en zonder gevolgen
Bij jongerencentrum de Postduif staat deze 
week een ton klaar voor het inleveren van slag-, 
stoot en steekwapens. Dit kan anoniem en heeft 
geen juridische gevolgen. 

Vuurwapen
Wie een vuurwapen wil inleveren moet een  
afspraak maken via 0900-8844. De politie 
haalt het wapen thuis op en onderzoekt 
het. Als blijk dat het niet is gebruikt bij een 
misdrijf, kan het tijdens de actieweek worden 
ingeleverd zonder juridische gevolgen. 

Meer hierover leest u op www.alblasserdam.nl 
onder Nieuws.
Alblasserdam: 

Jongerencentrum de Postduif, 
Randweg 104: 

maandag 11 oktober 9.30 - 17.00; 
dinsdag 12 oktober 13.00 - 21.00; 
woensdag 13 oktober 13.00 - 17.00; 
vrijdag 15 oktober 9.00 - 21.00 uur
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Meer woningen of juist meer 
bedrijven? Meer groen en 

maatregelen voor het milieu? Meer 
wegen om het dorp bereikbaar te 

houden? Het liefst doen we alles in 
Alblasserdam, maar die ruimte is 

er niet. Daarom moeten we keuzes 
maken voor de toekomst. Hoe ziet 

Alblasserdam er in 2050 uit? 

Stem nu op 

of breng uw stem uit in de Rederij 
(Cortgene 2). Stemmen kan tot 

15 oktober.

Wonen

of bedrijven?

STEM NU! 

www.praatmee.alblasserdam.nl

Groen

of wegen?

U kunt zich nog tot 15 oktober inschrijven 
voor de zonnepanelenactie. Dit is een actie in 
samenwerking met het Regionaal Energielo-
ket. Door de aankoop te bundelen krijgen de 
zonnepanelen een scherpere prijs. Technische 
specialisten van het Regionaal Energieloket 

hebben het beste aanbod geselecteerd op 
basis van ervaring, garanties en prijs. Meer 
informatie vindt u op www.regionaalener-
gieloket.nl.

Inschrijving zonnepanelenactie 
sluit deze week

Nieuws

Nieuws

In De Rederij is nog tot 18 oktober de foto-
tentoonstelling ‘Het onzichtbare zichtbaar 
(doorbreek het taboe op armoe)’ te zien. 
De expositie is een idee van het Platform 
Geldzaken Alblasserdam en is mede mogelijk 
gemaakt door Stichting Urgente Noden (SUN) 
Drechtsteden.
 
Herkenbaar en onherkenbaar
De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Huib 
Kooyker. Op een deel van de foto’s zijn men-
sen niet herkenbaar. Zij worstelen met hun 
dagelijkse bestaan en willen anoniem blijven. 
Op een ander deel van de foto’s zijn de men-
sen wel herkenbaar. Dit zijn vrijwilligers die 
hulp en advies geven aan inwoners die met 
armoede te maken hebben.

Taboe doorbreken
Het Platform Geldzaken Alblasserdam brengt 
armoede onder de aandacht en biedt onder-
steuning. SUN-Drechtsteden is de organisatie 
voor financiële hulpverlening in noodsituaties. 
Het Platform hoopt dat de tentoonstelling 

helpt om het taboe op armoede te doorbre-
ken. Iedereen kan namelijk in die situatie 
terecht komen.

Hulp en ondersteuning
Zoekt u hulp of kent u iemand die in armoede 
leeft en hulp kan gebruiken? Bij de volgen-
de organisaties van het Platform Geldzaken 
kunt u terecht voor hulp en ondersteuning: 
Gemeente Alblasserdam (06 - 405 387 23), 
SchuldHulpMaatje (06- 348 967 87), Stichting 
Welzijn Alblasserdam (078- 20 21 220) , Mee 
Vivenz (088-123 7007). Deze organisaties 
werken o.a. samen met de Voedselbank, 
Yulius, Diaconaal Platform Alblasserdam en de 
Kledingbank.

Meer informatie
Mariëlle Verhoeve, Gemeente Alblasserdam 
06 – 405 387 23 
Kees Brinkman, Schuldhulpmaatje 
06 – 348 967 87
Suzanne Temminck, 06 – 519 382 60

Fototentoonstelling over armoede in 
De Rederij 
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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 dakkapel a/d  voorgevel   
Locatie: Groen van Prinstererstraat 29    
Datum besluit: 27-09-2021   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van solarpanelen op  
distributiecentrum   
Locatie: Hoogendijk 1   
Datum besluit: 28-09-2021   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een dakkapel op  
de voorgevel van de woning   
Locatie: Kastanjelaan 38   
Datum besluit: 28-09-2021   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van 2 dakkapellen   
Locatie: Schildmos 16   
Datum besluit: 28-09-2021   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het splitsen van een woning   
Locatie: West Kinderdijk 329   
Datum besluit: 28-09-2021   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met 
regels RO  
Voor: wijziging omgevingsvergunning van het 
woonhuis Hof van Souburgh Kavel 4 - 
Kortland 53   

Locatie: Hof van Souburgh Kavel 4 - 
Kortland 53   
Datum besluit: 01-10-2021   
 
Activiteit: Kap  
Voor: Het vellen of doen vellen van een houtop-
stand (Betula pubescens (berk))   
Locatie: Kortland 5 a   
Datum besluit: 27-09-2021   

Activiteit: Roerende zaken  
Voor: Inrichten bouwplaats Eksterstraat en 
Waalsingel t.b.v. onderhoudswerkzaamheden 
woningen   
Locatie: Eksterstraat nabij 38 en Waalsingel 
nabij 22   
Datum besluit: 27-09-2021   
 
Activiteit: Roerende zaken  
Voor: het plaatsen van bouwplaatsvoorzieningen 
op de parkeerplaats   
Locatie: parkeerplaats Hondsdraf   
Datum besluit: 28-09-2021   
 
Activiteit: Roerende zaken  
Voor: Inrichten bouwplaats Waterlelie en 
Kamgras t.b.v. onderhoudswerkzaamheden 
woningen   
Locatie: Waterlelie nabij 9 en Kamgras  
nabij 15   
Datum besluit: 30-09-2021 

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

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een camerasysteem met 
accukast   
Locatie: Van Hogendorpweg 102 a   
Datum besluit: 27-09-2021   
 
Activiteit: Weg aanleggen of veranderen  
Voor: het vervangen van de riolering en rijweg   
Locatie: Zeilmakersstraat   
Datum besluit: 27-09-2021   
        
Van Rechtswege verleende vergunningen 

Activiteit: Bouw  
Voor:  het verlengen van de dakkapel aan 
de achterzijde van de woning   
Locatie: Zeelt 66   
Datum besluit: 30-09-2021   

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen bin-
nen 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 om-
schrijving 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 Recht-
bank 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 van een dakkapel   
Locatie: Rietgors 9   
Datum besluit: 27-09-2021   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het schilderen van de buitengevel   
Locatie: Wattstraat 2   
Datum besluit: 27-09-2021   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: Aanvraag vernieuwen aanbouw  

West-Kinderdijk 281   
Locatie: West Kinderdijk 281   
Datum besluit: 28-09-2021   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een unit   
Locatie: Nicolaas Beetsstraat 5   
Datum besluit: 29-09-2021   
 
Activiteit: Roerende zaken  
Voor: het inrichten van een bouwplaats en het 
plaatsen van steigerwerk i.v.m. planmatig onder-
houd   
Locatie: Kalmoes 2 t/m 36, Wolfspoot 2 t/m 
18 en Ganzerik 64 t/m 80 Alblasserdam   
Datum besluit: 27-09-2021   
  
Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgen-
de aanvragen voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen: 

Activiteit: Bouw   
Voor: het bouwen van een schuur achter de 
nieuwe woning   
Locatie: Vinkenpolderweg 1a Alblasserdam   
Datum ontvangst: 26-09-2021   

Activiteit: Bouw   
Voor: het plaatsen van een dakopbouw   
Locatie: Kievitstraat 19   
Datum ontvangst: 30-09-2021   

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met 
regels RO, Inrit/Uitweg, Reclame  
Voor: het bouwen van een bedrijfshal met  
bijbehorend kantoor   
Locatie: Rapenburg / Blokwalsweg  
Alblasserdam   
Datum ontvangst: 29-09-2021   

Activiteit: Roerende zaken   
Voor: het plaatsen van een keet, container  
en toilet en het opslaan van bouwmaterialen   
Locatie: Adriaan G. Smitstraat 49   
Datum ontvangst: 01-10-2021   
 
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. 
       
Vergunningen en Meldingen,  woensdag 13 
oktober 2021  

Vergunningen & Bekendmakingen

De Drechtraad heeft in de vergadering van 5 
oktober 2021 de gewijzigde Verordening maat-
werkvoorzieningen maatschappelijke ondersteu-
ning Drechtsteden vastgesteld. De gewijzigde 
Verordening treedt op 1 januari 2022 in werking.

In de Verordening zijn drie aanpassingen 
gedaan:
1.  In de Verordening is vanaf 1 januari 2022 ook 

een pgb-tarief opgenomen voor huishoude-
lijke ondersteuning die wordt geboden door 
een persoon uit het sociaal netwerk. Een 
dergelijk tarief bestond al voor individuele 
begeleiding, dagbesteding en kortdurend 
verblijf en vanaf 1 januari 2022 dus ook voor 
huishoudelijke ondersteuning.

2.  De pgb-bedragen voor vervoerskosten zijn 
verplaatst van het Besluit maatwerkvoor-
zieningen maatschappelijke ondersteuning 

Drechtsteden naar de Verordening. Deze 
bedragen moeten, gelet op uitspraken van de 
Centrale Raad van Beroep, in de Verordening 
staan.

3.  Op grond van de Wmo 2015 bestaat de 
mogelijkheid om een verhuiskostenvergoe-
ding te verstrekken als maatwerkvoorziening. 
In de Verordening is geregeld dat voor deze 
verhuiskostenvergoeding, zoals voorheen 
ook het geval was, geen bijdrage in de kosten 
is verschuldigd.

Wilt u de Verordening maatwerkvoorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 
inzien, kijk dan op de website van de Sociale 
Dienst Drechtsteden www.socialedienstdrecht-
steden.nl.

Wijziging verordening
maatwerkvoorzieningen

Nieuws

Het coronatoegangsbewijs is een vaccina-
tiebewijs, herstelbewijs, of een testbewijs 
van maximaal 24 uur oud. Sinds zaterdag 25 
september heeft u dit nodig om de horeca, 
evenementen of culturele voorstellingen te 
bezoeken. Nu de 1,5 meter niet meer geldt 
wordt het op deze plekken drukker. Door het 
coronatoegangsbewijs verlagen we het risico 

op besmetting en vergroten we onze veilig-
heid. Iedereen vanaf 13 jaar kan gevraagd 
worden naar een coronatoegangsbewijs. 
Iedereen vanaf 14 jaar kan daarnaast ook de 
vraag krijgen een identiteitsbewijs te laten 
zien. Lees meer op www.rijksoverheid.nl/
coronatoegangsbewijs.

Wat is het coronatoegangsbewijs? 

Heeft u hulp nodig bij het maken van een 
digitaal of papieren coronatoegangsbewijs? 
Kom dan op dinsdag naar De Rederij. De 
sociaal raadslieden van de Stichting Welzijn 
Alblasserdam (SWA) en de vrijwilligers van 
de bibliotheek staan op die dag klaar om u 
te helpen.

Elke dinsdag in De Rederij
9.30 – 11.30 uur: inloopspreekuur sociaal 
raadslieden SWA
13.00 – 17.00 uur: inloopspreekuur voor 
vragen op digitaal gebied door vrijwilligers 
bibliotheek

U kunt een coronatoegangsbewijs aanvragen 
als u kunt aantonen dat u:
-   2 vaccinacties hebt gehad (of 1 vaccinatie 
met het Janssen-vaccin)
Of
-  Hersteld bent van corona
Of
-  Negatief getest bent op corona

Wat moet u doen en meebrengen?
Om een coronatoegangsbewijs te maken 

heeft u een DigiD én een geldig identiteits-
bewijs nodig. Als u de CoronaCheck-app wilt 
gaan gebruiken heeft u smartphone met sms 
functie nodig. 

Sociaal raadslieden kan u ook helpen met 
aanvraag van de DigiD. Voor het aanvragen 
van de DigiD is uw Burgerservicenummer 
nodig (BSN nummer). U vindt De Rederij aan 
Cortgene 2. Bij binnenkomst kunt u zich mel-
den bij de gastvrouw. Zij helpt u verder. 

Hulp bij coronatoegangsbewijs in De Rederij



Nieuws

Isolatie is als een warme jas voor uw huis. 
Een geïsoleerd huis voelt prettig aan en 
u hoeft minder te stoken. Dat is goed 
voor het milieu én voor uw portemonnee. 
Samen met het Regionaal Energieloket 
bieden wij een collectieve inkoopactie 
isolerend dubbelglas (HR++ glas) aan. Op 
maandag 18 oktober kunt u hierover tus-
sen 19.30 en 20.30 uur informatie krijgen 
tijdens een online bijeenkomst.

U krijgt uitleg over de isolatieactie en over 
subsidies en leningen die u kunt aanvragen. 
De gemeente, het Regionaal Energieloket en 

het isolatiebedrijf zijn aanwezig om uw vragen 
te beantwoorden. U kunt de bijeenkomst via 
uw computer of tablet volgen.

Aanmelden informatiebijeenkomst
U kunt zich voor de online informatiebijeen-
komst op maandag 18 oktober aanmelden via 
de computer, tablet of telefoon.

1.  Ga naar www.regionaalenergieloket.nl/
acties

2. Vul uw postcode in 
3. Klik op Actie voor HR++ glas 
4. Klik op ‘Aanmelden informatieavond’

Inkoopactie isolerend dubbelglas

Gemeentenieuws

Raads- en commissievergaderingen

Op donderdag 14 oktober 2021 houdt de 
gemeenteraad een bijeenkomst voor informatie 
en opinie (BIO) in de raadzaal in De Rederij. De 
bijeenkomst begint om 19.30 uur en gaat over 
mogelijkheden en ideeën voor een waterke-
ring in het centrum van Alblasserdam. Aan het 

woord komen studenten van de Hogeschool 
Rotterdam, die hierover innovatieve plannen 
lanceerden. Ook de initiatiefgroep Schutsluis 
deelt zijn gedachten en ideeën. Belangstellen-
den zijn welkom. Graag aanmelden via griffier@
alblasserdam.nl.

Bijeenkomst van raad over waterkering

Vergunningen & Bekendmakingen

Door de sociale dienst Drechtsteden wordt 
aan inwoners met een bijstandsuitkering 
een participatieplek aangeboden, waar zij 
vrijwillige activiteiten uitvoeren en daarmee 
meedoen in de samenleving. De colleges van 
de zeven gemeenten hebben besloten de par-
ticipatieplekken vanaf januari 2022 lokaal te 

willen organiseren, waarmee ze beter aanslui-
ten bij de andere lokaal georganiseerde voor-
zieningen. Met een besluit van de Drechtraad 
van 5 oktober 2021 zijn de Participatieplekken 
opgenomen in de Verordening werk en inko-
men Drechtsteden als lokaal georganiseerde 
participatievoorziening. 

Wijziging verordening 
werk en inkomen Drechtsteden

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 Verkeer-
stekens 1990 met een onderbord te plaatsten.
Deze gehandicaptenparkeerplaats zal wor-
den aangelegd op de volgende locatie: het 
parkeerterrein gelegen tussen de woningen 
Polderstraat 10 en 14.

Belanghebbenden kunnen gedurende een 
termijn van zes weken na heden o.g.v. artikel 7:1 
van de Algemene wet bestuursrecht tegen voor-
noemd besluit bezwaar instellen bij het college 
van burgemeester en wethouders van Alblasser-

Gehandicaptenparkeerplaats 
aan Polderstraat

dam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. 
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.


