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Raads- en commissieagenda

De erfgoedcommissie vergadert
Op dinsdag 2 november 2021 vergadert de 
gemeentelijke erfgoedcommissie in De Rederij, 
Cortgene 2. De vergadering begint om 15.30 uur. 
Een gedeelte van de vergadering is openbaar. 
Een week voor de vergadering is de agenda 
beschikbaar. U kunt de agenda per email 

opvragen bij de secretaris van de erfgoedcom-
missie mevrouw c.m.corbeau@alblasserdam.nl. 
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? 
Meld u dan vóór maandag 1 november 2021 bij 
de secretaris via het emailadres hierboven of via 
telefoonnummer 14-078.

Word politiek actief!

 

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

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.

 

Het opstellen van de begroting voor onze 
gemeente is altijd weer een ingewikkeld en 
spannend proces. Hoe passen onze ambities 
om het dorp nog mooier te maken bij het 
geld dat we daarvoor hebben? Hoe staat het 
met de lokale belastingen zoals de OZB en de 
diverse heffingen? Laten we die niet te veel 
stijgen? Hebben we nog genoeg geld om alle 
voorzieningen, zoals Landvast, het zwembad, 
de sporthallen en sportterreinen open te 
houden? 

Keuzes maken
Keuzes maken, daar gaat het om in de poli-
tiek. Hoe verdelen we de schaarse middelen 
die we hebben. Gelukkig is het ook dit jaar 
weer gelukt om een sluitende begroting te 
presenteren. Er is zelfs nog een beetje geld 
over de komende jaren. Ook toekomstige 
colleges van B&W hebben dus de vrijheid om 
keuzes aan de gemeenteraad voor te leggen. 
Het opstellen van een begroting is misschien 
niet sexy en spreekt u wellicht helemaal 
niet aan. Toch is het van belang voor vrijwel 
iedereen die in Alblasserdam woont, werkt en 
geniet. De mensen die deze keuzes namens u 
en voor u maken zitten in de gemeenteraad. 
Negentien personen die samen bepalen wat 
er in ons mooie dorp gedaan wordt met het 
beschikbare geld.

Spannende periode
De komende periode is voor veel van deze 
mensen spannend. De politieke partijen gaan 
aan de slag met het samenstellen van de kan-
didatenlijsten voor de gemeenteraadsverkie-
zingen in maart 2022. Van veel partijen weten 
we al wie de lijst gaat aanvoeren, maar de rest 
van de kandidaten is vaak nog niet bekend. 
Ook wordt volop gewerkt aan de verkiezings-
programma’s. Hierin presenteren de partijen 
hun plannen en laten ze zien wat zij belangrijk 
vinden voor Alblasserdam. 

Idee of probleem
Wat zou het mooi zijn als meer inwoners 

Blik op ons college

actief zouden worden in de politiek van Alblas-
serdam. Heeft u er wel eens over nagedacht of 
‘de politiek’ iets voor u zou kunnen zijn? Mis-
schien heeft u wel een idee voor Alblasserdam 
waarvoor nog geen aandacht is? Misschien zit 
u wel met een probleem waarover de politiek 
zich zou moeten buigen? NU is de tijd om die 
stap te zetten. Alle partijen in Alblasserdam 
staan open om met u in gesprek te komen en 
de ideeën die u heeft te bespreken.

Invloed
Wacht niet tot de campagnes begin volgend 
jaar starten met flyers, debatten en posters. 
Wilt u echt invloed te hebben op de toekomst 
van Alblasserdam? Kom dan nu in actie. 
Hopelijk zet u die stap naar de partijen. Mocht 
u nog niet helemaal weten hoe? Neem dan 
contact met mij op en ik help u graag op 
weg. Hoe u mij bereikt staat op onze web-
site (www.alblasserdam.nl) onder Bestuur 
& Organisatie>College van burgemeester & 
wethouders.

Arjan Kraijo
wethouder

Nieuws

Iedereen is klaar met corona, alleen corona 
helaas nog niet met ons. Daarom komt de 
corona-prikbus van 2 tot 6 november opnieuw 
naar Alblasserdam. Bij de bus kunt u zich laten 
informeren over vaccinatie en uw vaccinatie 
tegen corona halen. Dichtbij, gratis en zonder 
afspraak.

Informatie over vaccineren
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 – steeds tussen 12:00 en 18:00 
uur – op de volgende locaties in Alblasserdam:

Datum   Locatie
Dinsdag 2 november Ichtuskerk
    Scheldeplein 2

Woensdag 3 november Sportcentrum  
    Blokweer
    Sportlaan 3

Donderdag 4 november Wilgenplein

Vrijdag 5 november Wilgenplein

Zaterdag 6 november Sportpark 
    Souburgh
    Bas 
    Verhoevenweg 5

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).

Laatste kans: Haal dichtbij en zonder 
afspraak uw coronaprik 
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Het is een spannende vraag voor de leerlingen 
van groep 8. Naar welke middelbare school ga 
ik straks? Om hen en hun ouders/verzorgers 
bij deze keuze te helpen is er donderdagavond 
4 november een scholenmarkt in Sporthal Mo-
lenzicht. Daar stellen scholen voor voortgezet 
onderwijs uit de regio zich voor.

Snuffelen bij kraampjes
Van 19.00 tot 21.15 uur kunnen bezoekers langs-
gaan bij de informatiekraampjes van de scholen, 
kennismaken met docenten, vragen stellen en 
brochures bekijken. De scholen variëren in iden-
titeit en niveau. Met de informatie en indrukken 
die ouders/verzorgers en kinderen opdoen kun-
nen zij samen bepalen van welke scholen ze een 
open dag willen bezoeken.

Tijdslots
Wij organiseren de scholenmarkt samen met 
de basisscholen in het dorp. Om de bijeen-
komst veilig te laten verlopen werken we dit 
jaar met tijdslots. Alle ouders/verzorgers van 
groep 8 leerlingen in Alblasserdam hebben 
een uitnodiging gekregen met een link om in 
te tekenen. 

Meer informatie
Op de website www.alblasserdam.nl/middel-
bareschool staat een overzicht van scholen op 
niveau en regio. Voor meer informatie kunnen 
ouders terecht bij de Alblasserdamse basis-
scholen.

Nieuws

Scholenmarkt op 4 november helpt bij 
kiezen van school

Aandacht vestigen op pleegzorg en het 
tekort aan pleegouders. Dat is het doel van 
de Week van de Pleegzorg die woensdag 3 
november van start gaat. De week is in het 
leven geroepen door Pleegzorg Nederland, 
onderdeel van Jeugdzorg Nederland.

Stabiel thuis
In heel het land maken 23.000 kinderen ge-
bruik van pleegzorg. Voor deze kinderen is een 
veilig en stabiel thuis nooit normaal geweest. 
Nog 800 kinderen wachten op een plek. 
Alblasserdam kent ongeveer 30 pleeggezinnen 
en 1 gezinshuis. Als gemeente bedanken we 

de pleegouders die zulk mooi, maar soms ook 
moeilijk werk doen.

Meer weten?
Ieder kind is anders en daarom zoeken we een 
heleboel verschillende soorten pleegouders. 
Voltijd, deeltijd, in de weekenden of doorde-
weeks. Er is meer mogelijk dan u denkt. Wilt 
u meer weten of bent u benieuwd wat u kunt 
doen? Kijk dan eens op www.openjewereld.nu 
en op www.pleegzorg.nl. Voor meer informatie 
over pleegzorg in Alblasserdam kunt u een 
mail sturen naar b.kraal@alblasserdam.nl. 

Nieuws

Open je wereld voor een pleegkind

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het inrichten van een 

nieuwe logistiek bedrijfshal   
Locatie:  Hoogendijk 1   
Datum besluit:  12-10-2021   
 
Activiteit:  Bouw, Reclame  
Voor:   het plaatsen van reclame op 

en om het pand   
Locatie:  Van Hennaertweg 6   
Datum besluit: 11-10-2021   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand  

(één Carpinus Betulus  
'Fastigiata' (beuk))   

Locatie:  Beuklaan t.h.v. nummer 17   
Datum besluit:  13-10-2021   

Activiteit:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van drie houtopstanden 
(één alnus glutinosa (els) 
en twee acer campestre 
(spaanse aak))    

Locatie:   De Drentsehof t.h.v. nummer 
23 en 31 en aan de achter-
zijde van Randweg  
nummer 52    

Datum besluit:  13-10-2021   
 

Vervolg op volgende pagina  

SCHADE IN 
DE OPENBARE 
RUIMTE?
Meld het met Fixi!

fi xi.nl

HOUD 

JE BUURT 

NETJES.

GEBRUIK FIXI 

GRATIS.

www.fi xi.nl

Het bedrijf CycloMedia maakt tussen 1 en 28 
november 360 graden panoramafoto's in Alblas-
serdam. Dit gebeurt in opdracht van de ge-
meente. De camera-auto's van het bedrijf rijden 
door het dorp om vanaf de openbare weg foto's 
te maken. Als het weer tegenzit, kan CycloMedia 
besluiten later te starten of kan het maken van 
de opnames meer tijd in beslag nemen.

Gebruik van de foto's
De foto's gebruiken wij voor bijvoorbeeld 
inspectie en beheer van de openbare ruimte, 
handhaving van openbare orde en veiligheid 
en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

Bescherming persoonsgegevens
Ook het kadaster, provincies, waterschap-
pen en politie maken gebruik van de foto's. 

CycloMedia stelt de opnamen onder strenge 
voorwaarden ter beschikking aan deze or-
ganisaties. Zij gebruiken ze uitsluitend voor 
activiteiten die passen binnen de wet- en 
regelgeving op het gebied van bescherming 
van persoonsgegevens. Voordat Cyclomedia 
de opnamen hiertoe beschikbaar stelt aan 
haar klanten worden herkenbare personen en 
kentekens van auto’s onherkenbaar gemaakt. 
CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot 
inzage, rectificatie, wissing en beperking van 
de verwerking of het aantekenen van bezwaar 
kunt u contact opnemen met CycloMedia 
Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE  
Zaltbommel of via privacy@cyclomedia.com.

Nieuws

Camera-auto maakt foto's 
in Alblasserdam

Auto's van CycloMedia rijden door het dorp om 360 graden panoramafoto's te maken. 
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Vergunningen & Bekendmakingen vervolg

Activiteit:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden 
(twee Populus nigra  
(populieren))   

Locatie:   Kruising Edisonweg / de 
Poldermolenseweg (Nico 
wensveenrotonde)   

Datum besluit:  14-10-2021 

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 bezwaar-
schrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige 

voorziening aan te vragen bij de voorzienin-
genrechter 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:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (berk))   
Locatie:  Oude Lijnbaan 9   
Datum besluit:  05-10-2021   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand   
Locatie:  Resedahof 12 Alblasserdam   
Datum besluit:  12-10-2021   

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: Bouw   
Voor:   het plaatsen van een dak-

kapel op het voordakvlak van 
de woning   

Locatie:  Ratelaar 15   
Datum ontvangst:  11-10-2021   
 
Activiteit: Bouw   
Voor:   het uitbreiden van een  

bedrijfspand   
Locatie:  Edisonweg 47   
Datum ontvangst:  14-10-2021   
 
Activiteit: Bouw   
Voor:   het wisselen van kozijnen en 

het aanbrengen van een rolluik   
Locatie:  Zwanebloem 41   
Datum ontvangst: 15-10-2021   

 Activiteit:  Inrit/Uitweg  
Voor:   het aanleggen van een dam 

met duiker   
Locatie:  Vinkenpolderweg 17   
Datum ontvangst: 15-10-2021 
  
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 27 oktober 2021 
       
      


