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Nieuws

Vaccineren is de belangrijkste stap om men-
sen te beschermen tegen het coronavirus. 
Het inenten is in volle gang. Het doel is om 
grootschalige negatieve gevolgen van het 
virus voor de samenleving zoveel mogelijk te 
beperken. Laten we daarom met elkaar de 
mouwen opstropen.

Wel of niet inenten tegen corona? 
Laat u informeren

Raads- en commissieagenda

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 
oktober. De raadsvergadering start om 20.15 
uur in de raadzaal van De Rederij. Agenda en 
stukken kunt u terugvinden in het Raadsinfor-
matiesysteem (RIS) op de website van de 
gemeente Alblasserdam. Wilt u inspreken bij 

de raad? Meld dit dan zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk dinsdag 26 oktober 12.00 uur, 
bij griffier@alblasserdam.nl, dan ontvangt u 
nadere informatie. De vergadering kunt u ook 
live volgen via alblasserdam.notubiz.nl/live of 
via de website van de gemeente Alblasserdam.      

Nieuws

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 rechtsbe-
voegdheid hebben hun statuten vastgelegd in 
een notariële akte.

Inleveren bij registratieverzoek
Om een registratieverzoek te doen moet u 
een aantal formulieren inleveren bij het 

centraal stembureau:
•  formulier verzoek tot registratie van een aan-

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

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

tigde en de plaatsvervangend gemachtigde 
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 waarborgsom 

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

Heeft u vragen over bijvoorbeeld zorg, on-
derwijs of opvoeding? Heeft u hulp nodig 
maar weet u niet precies hoe u dit kunt re-
gelen? 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. Iemand die 
helpt bij het invullen van een formulier of 
met u meegaat naar een gesprek met de ge-

meente. Iemand die de weg kent. 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.alblasser-
dam.nl/meedenkers.

Het Koploperproject Cliëntondersteuning  
De gemeente Alblasserdam mag zich koploper 
noemen op het gebied van cliëntondersteu-
ning. Het koploperproject duurt twee jaar en 
is bedoeld om de onafhankelijke cliëntonder-
steuning in de gemeente te verbeteren.  
Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & 
Sport (VWS) betaalt het project. Cliëntonder-
steuning is voor gemeenten en samenwer-
kingspartners een manier om inwoners beter 
te helpen. 

Nieuws

Vragen of problemen? De MeeDenkers 
staan voor u klaar 

Zelf kiezen
Iedereen vanaf 12 jaar kan zich laten inenten. 
Vindt u de keuze lastig? Praat erover met 
familie, vrienden of begeleider(s). Om een 
weloverwogen keuze te maken is goede, 
wetenschappelijk onderbouwde informatie 
belangrijk. Bij twijfel kunt u daar op terugval-
len. U kunt ook kijken op de website van de 
Nederlandse Patiëntenvereniging. Daar vindt 
u onder meer een brochure met de titel 'Wel 
of niet vaccineren? Voorzienigheid, vertrou-
wen en verantwoordelijkheid': www.npvzorg.
nl/themas/corona/

Betrouwbare informatie
De website van de RIVM is een betrouwbare 
website waar u antwoorden vindt op veel 
vragen. Zij  zetten de belangrijkste vragen en 
antwoorden op een rij: www.rivm.nl/coronavi-
rus-covid-19/vaccins
U leest bijvoorbeeld het antwoord op vragen als:
•  Is vaccinatie wel nodig?  
•  Wat zijn de risico’s van vaccineren?
• Hoe zit het met bijwerkingen?

Gezond leven
Het coronavirus raakt ons allemaal. Door ons 
te houden aan de maatregelen en gezond te 
leven helpen we onze eigen gezondheid en 
die van ons allemaal. Meer informatie over 
o.a. de soorten vaccins en de volgorde van 
het vaccineren vindt u op: www.coronavac-
cinatie.nl.
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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.
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Nieuws

Wilt u op de hoogte zijn en blijven van actuele 
zaken die spelen in uw buurt? Denk aan 
evenementen, kap- of bouwvergunningen, 
verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde 
regelgeving? Deze informatie is sinds 1 juli 
digitaal en 'op maat' beschikbaar op https://
overuwbuurt.overheid.nl/. Om de berichten 
te ontvangen kiest u uit de e-mailservice en/of 
de app voor mobiele apparaten.

E-mailservice
Bij het inschrijven voor deze service stelt u zelf 
in welke berichten u wilt ontvangen en van 
welke organisatie(s). Het gaat om publicaties 
van gemeenten, waterschappen en provincies 
van de afgelopen twee maanden. U ontvangt 
gemiddeld één keer per week een e-mail. U 
leest op ‘Berichten over uw buurt’ ook ant-

woorden op vragen als: Wat moet ik doen als 
ik stukken wil inzien? En, hoe kan ik bezwaar 
indienen? 

Over uw buurt app
‘Berichten over uw buurt’ vindt u ook in de 
‘Over uw buurt’ app. U downloadt de app in 
de Apple Store of in Google Play. De gege-
vens worden één keer per dag opgehaald en 
verwerkt. Hierdoor kan het zijn dat een besluit 
een dag later beschikbaar is in de app.

Meer informatie
‘Berichten over uw buurt’ is een dienst van 
UBR|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum 
voor Officiële Overheidspublicaties. Kijk voor 
meer informatie op: www.koopoverheid.nl of 
www.mijnoverheid.nl.

Ontvang berichten over uw buurt 
digitaal

Nieuws

Zijlader leegt bakken snel en makkelijk
Onze Buitendienst heeft een nieuw voertuig 
om de afvalbakken in het dorp te legen.  
Deze wagen kan met kleine en grote afvalbak-
ken uit de voeten. Het legen van grote 
afvalbakken zoals in het Lammetjeswiel en bij 
de Kortlandse Kade gaat met deze zijlader 

bovendien makkelijker. De zijlader pakt de 
container op en zet hem na het legen weer 
neer. Zo houden we het dorp schoon! Hebt u 
een melding over afval? Geef dit dan makkelijk 
door via www.fixi.nl of download de app in de 
appstore.

Nieuws

Heeft u hulp nodig bij het maken van een digi-
taal of papieren coronatoegangsbewijs? Kom 
dan op dinsdag naar De Rederij. De sociaal 
raadslieden van de Stichting Welzijn Alblasser-
dam (SWA) en de vrijwilligers van de biblio-
theek 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 identiteitsbewijs 
nodig. Als u de CoronaCheck-app wilt gaan 
gebruiken heeft u smartphone met sms functie 
nodig. 

Sociaal raadslieden kan u ook helpen met aan-
vraag 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 melden bij de 
gastvrouw. Zij helpt u verder. 

Hulp bij coronatoegangsbewijs 
in De Rederij
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Wat is het coronatoegangsbewijs? 
Het coronatoegangsbewijs is een vaccinatie-
bewijs, 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.
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Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend: 

Activiteit:  Bouw  00237915 
Voor:   het plaatsen van een lift in 

huis   
Locatie:   Groen van Prinstererstraat 25 
Datum besluit:  04-10-2021   

Activiteit:  Roerende zaken  00238295 
Voor:   het plaatsen van 6 kuubs 

afvalcontainer   
Locatie:  De Spil 23    
Datum besluit:  04-10-2021   
 
Activiteit:  Roerende zaken  00238365 
Voor:   het plaatsen van een container 

voor (bouw)afval   
Locatie:  Plantageweg 29    
Datum besluit:  04-10-2021   
 
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij 
hebben verklaard: 

Activiteit:  Kap 00237782 
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (berk)   
Locatie:  Oude Lijnbaan 9    
Datum besluit:  05-10-2021   
 
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 omge-
vingsvergunning te verlengen met een beslis-
termijn van 6 weken: 

Activiteit:  Bouw  00237822 
Voor:  het aanpassen van de gevel   
Locatie:  Tooropstraat 7    
Datum besluit:  08-10-2021   

Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de vol-
gende aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  00239596 

Voor:   het realiseren van een 
 nokverhoging   
Locatie:  Beuklaan 31    
Datum ontvangst:  05-10-2021   
 
Activiteit:  Roerende zaken  00239473 
Voor:   het plaatsen van een keet, 

container en toilet en het 
opslaan van bouwmaterialen   

Locatie:  Adriaan G. Smitstraat 49    
Datum ontvangst: 01-10-2021  
 

 Activiteit:   Roerende zaken, Werk of 
werkzaamheden uitvoeren  
00239521 

Voor:   het realiseren van een dis-
tributiecentrum en  
re-assemblage   

Locatie:  Hoogendijk 2 a   
Datum ontvangst: 04-10-2021   
 
Activiteit:   Werk of werkzaamheden 

uitvoeren  00239523 
Voor:   het vervangen van twee 

bruggen in het Alblasserbos   
Locatie:  Rijksweg A15 1   
Datum ontvangst: 04-10-2021   
 
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 ge-
maakt in deze krant. 
       
    
Vergunningen en Meldingen, 
20 oktober 2020 
       
       

Vergunningen & Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Alblasserdam heeft op  
17 augustus 2021 de 'Subsidieregeling 
Kindgebonden financiering peuteropvang en 
voorschoolse educatie gemeente Alblasser-
dam 2022' vastgesteld. Door het vaststellen 
van deze subsidieregeling wordt de oude  
subsidieregeling (Subsidieregeling Kindgebon-

den financiering peuteropvang en voor-
schoolse educatie gemeente Alblasserdam 
2021) ingetrokken. Voor meer informatie kunt 
u het besluit lezen op www.mijn.overheid.nl 
(Zoek onder 'lokaal beleid' met als zoekterm 
postcode 2951). Of neem contact met ons op 
via het telefoonnummer 14 078. 

Subsidieregeling peuteropvang en 
voorschoolse educatie




