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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 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.

Nieuws

Wilt u zich laten inenten tegen corona maar 
heeft u geen geld voor het vervoer? Als u geen 
geld heeft voor de reis naar een van de priklo-
caties, kunnen wij het vervoer voor u betalen. 
Wij kunnen uw reiskosten vergoeden als u:

- Bekend bent bij de Voedselbank
-  Onder (schulden)bewind staat en maximaal 

€50 weekgeld heeft voor uzelf

De dichtstbijzijnde priklocatie is aan de Laan 
van Europa 500 in Dordrecht. Wilt u het 
vervoer naar een priklocatie door ons laten 
betalen? Stuur dan een mail met uw naam en 
adres naar s.temminck@stichtingwelzijnal-
blasserdam.nl.

Vergoeding vervoer naar priklocatieWisselvallig
Hoe is het u vergaan in deze wat wisselvallige 
zomer? Ik hoop dat u heeft genoten van de 
momenten waarop de zon zich liet zien. Niet 
alleen het weer was wisselvallig, ook in ons 
dorp wisselden fi jne en nare gebeurtenissen 
elkaar af. 

Zomerpaspoort
Het Zomerpaspoort durf ik gerust een posi-
tieve ervaring voor het hele dorp te noemen. 
Maar liefst 740 kinderen genoten van de 
activiteiten die de deelnemende verenigingen 
voor hen in petto hadden. Veel vaders, moe-
ders, broers, zussen en verzorgers hebben 
ongetwijfeld meegenoten van hun plezier. Dat 
alles op rolletjes liep is de verdienste van heel 
veel vrijwilligers. Mijn waardering voor hen is 
groot. Mensen die zich belangeloos inzetten 
voor anderen zijn de kurk waar onze samenle-
ving op drijft.

Vertrek Dorien Zandvliet
Het herstel van Dorien Zandvliet is een ander 
prettig bericht uit de afgelopen weken. Na een 
moeilijke periode voelt ze zich weer goed ge-
noeg om de draad op te pakken. De keerzijde 
is dat ze heeft besloten niet terug te keren als 
wethouder. Per 1 oktober treedt ze terug en 
moeten wij afscheid nemen van een gewaar-
deerd collega. Dit doen we onder meer in de 
gemeenteraadsvergadering aan het einde van 
de maand. Vanaf deze plek bedank ik haar 
vast voor alles wat ze voor Alblasserdam heeft 
gedaan en betekend. 

Incidenten Boezem, Merelstraat, Edisonweg
We hebben deze zomer ook te maken gehad 
met ernstige incidenten die ongekend zijn in 
onze gemeente. Het gaat om gebeurtenissen 
die veel indruk maken op iedereen die een 
band voelt met ons dorp en onze gemeen-

schap. De veerkracht van de direct aanwonen-
den is bewonderenswaardig. Wat zij meema-
ken is indringend. 

Maatregelen
Politie en justitie zetten alle middelen in om 
de daders op te sporen. En ook ik heb als bur-
gemeester een aantal maatregelen moeten 
nemen. Op 2 september heb ik op verzoek van 
de politie een veiligheidsrisicogebied inge-
steld. Dit betekent onder meer dat de politie 
preventief mag fouilleren op het moment dat 
zij daar aanleiding toe ziet. We doen alles wat 
we maar kunnen voor de veiligheid van onze 
inwoners en bezoekers. Inmiddels is duidelijk 
dat deze zaak zich ook uitstrekt naar elders 
in het land. De onderzoeken zijn nog gaande. 
Gelukkig zijn er intussen verdachten aange-
houden. 

Mijn wens is dat we in Alblasserdam de kracht 
vinden dit soort criminaliteit en onveiligheid 
een halt toe te roepen. Van harte hoop ik u 
een volgende keer een afsluitend bericht over 
de incidenten te kunnen geven. 

Jaap Paans,
Uw burgemeester

Blik op ons college

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 beper-
ken. Laten we daarom met elkaar de mouwen 
opstropen.

Zelf kiezen
Iedereen vanaf 12 jaar kan zich laten inen-
ten. 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 vacci-
neren vindt u op: www.coronavaccinatie.nl.

Wel of niet inenten tegen corona?
Laat u informeren

De commissie Bestuur en Samenleving en de 
commissie Grondgebied vergaderen op dins-
dag 21 september om 19.30 uur in De Rederij. 
Agenda en stukken zijn vanaf donderdag 16 
september te vinden in het Raadsinformatie-
systeem (RIS) op de website van de gemeente 
Alblasserdam (www.alblasserdam.nl).

Wilt u inspreken bij een commissie? Meld dit 

dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk dinsdag 
21 september 12.00 uur bij griffi  er@alblas-
serdam.nl. Dan ontvangt u nadere informatie. 
Ook als u de vergadering graag wilt bijwonen 
dient u zich van tevoren aan te melden in 
verband met een beperkt aantal zitplaatsen. 
Overigens is de vergadering live te volgen via 
alblasserdam.notubiz.nl/live of via de knop op 
de website van de gemeente Alblasserdam.

Commissievergaderingen
Raads- en commissievergaderingen



Gemeentenieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 

Voor:    het realiseren van een nok-
verhoging op de woning  

Locatie:   Zeevaartstraat 27 
Datum besluit:  01-09-2021  

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:    het realiseren van een 

depot voor een bouwplaats  
Locatie:   Lekstraat 1A 
Datum besluit:  02-09-2021  

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:    het plaatsen van een con-

tainer op een parkeerplaats 
voor het huis  

Locatie:   Papaverstraat 36 
Datum besluit:  30-08-2021  

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen 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 dagte-
kening, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar zich richt en de gronden van 
het bezwaar. Het bezwaar moet worden gericht 
aan het college van burgemeester en wet-
houders 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 Rot-
terdam, 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 dakka-

pel a/d voorgevel  
Locatie:    Groen van Prinsterer-

straat 29 
Datum besluit:  3-09-2021  

Activiteit:  Reclame 
Voor:    het plaatsen van reclame op 

en om het pand  
Locatie:   Van Hennaertweg 6 
Datum besluit:  30-08-2021  

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:    het plaatsen van bouw-

plaats voorzieningen op de 
parkeerplaats  

Locatie:   Kalmoes 3 
Datum besluit:  30-08-2021  
      
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 realiseren van een 

bouwplaats  
Locatie:   Lekstraat 18 
Datum ontvangst:  23-08-2021  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde van de 
woning  

Locatie:   Reederijstraat 27 
Datum ontvangst:  1-09-2021  

Activiteit:  Kap 
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden  
Locatie:   Berkenpad 
Datum ontvangst:  2-09-2021  

Activiteit:  Kap 
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van drie houtopstanden 
(afgestorven bomen)

Locatie:   Blokweerstoep 
Datum ontvangst:  2-09-2021  

Activiteit:  Kap 00238230
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (Sop-
hora japonica))  

Locatie:   Blokweerweg t.h.v. nr. 31 
Datum ontvangst:  2-09-2021  

Activiteit:  Kap 
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van acht houtopstanden 
(esdoorn))  

Locatie:   Oost Kinderdijk 9 
Datum ontvangst:  1-09-2021  

Activiteit:  Kap
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van vijf houtopstanden 
(linden))  

Locatie:   Oost Kinderdijk 9 
Datum ontvangst:  1-09-2021  

Activiteit:  Kap 
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand  
(Prunus))  

Locatie:   Randweg achter nr. 141 
Datum ontvangst:  2-09-2021  

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:    het plaatsen van een tijde-

lijk camerasysteem op twee 
locaties  

Locatie:   De Helling 1 
Datum ontvangst:  2-09-2021  

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:    het plaatsen van zes kuubs 

afvalcontainer  
Locatie:   De Spil 23 
Datum ontvangst:  3-09-2021  

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:    het realiseren van een 

depot voor een bouwplaats  
Locatie:   Lekstraat 1A 
Datum ontvangst:  25-08-2021  

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,
15 september 2021

Burgemeester en wethouders hebben op 24 
augustus 2021 besloten om
•  de naam Jonkerstoep toe te kennen aan de 

stoep die leidt naar de ontwikkeling gelegen ter 
plaatse van Oost-Kinderdijk 187A

•  de naam Tuindershof toe te kennen aan de 
bovengenoemde ontwikkeling. 

Het besluit is genomen op grond van artikel 2 
van de Verordening naamgeving en nummering 

Alblasserdam en artikel 6 van de Wet basisregi-
stratie adressen en gebouwen.

Tegen bovenstaand besluit kunnen belang-
hebbenden op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na publicatie een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA  
Alblasserdam

Nieuwe straatnamen

Nieuws

Geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen. De eerste stap helpt je verder. Doe de test op Geldfit.nl.

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor: 

Omschrijving:    het wijzigen van de 
leidinggevende(n)

Locatie:   Dam 39 te Alblasserdam
Datum besluit:   27 augustus  2021
Zaaknummer:   Z-21-394248

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet eens 
is met dit besluit, binnen zes weken na dagte-
kening ervan schriftelijk bezwaar maken bij de 
Burgemeester van Alblasserdam, Postbus 2, 
2950 AA Alblasserdam. 

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht moet het bezwaarschrift onderte-
kend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: 
uw naam en adres, de datum, de omschrijving 
van het besluit waartegen u bezwaar maakt en 
de reden van uw bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst 
niet de werking van het besluit waartegen het is 
gericht. Indien daarvoor naar uw mening aan-
leiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen.

Vergunningen & Bekendmakingen

De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge de Wet mi-
lieubeheer, hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel 
10.52, het volgende bekend.

In de afgelopen periode is een kennisgeving 
van het daarbij aangegeven besluit ingediend 
op:
8 september 2021 door KWS Infra b.v. ingevol-
ge artikel 4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en 
sloopafval” voor het plaatsen van een mobiele 
puinbreker aan de Rapenburg 2 te Alblasser-
dam.

De werkzaamheden vinden plaats in de 
periode van 20 september 2021 tot en met 

17 december  2021, gedurende maximaal 15 
werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen 
telefonisch inlichtingen worden ingewonnen 
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
telefoonnummer 078 - 7708585.

De directeur vestigt er de aandacht op dat 
deze kennisgeving uitsluitend een informatief 
karakter heeft. 

Dordrecht, 
burgemeester en wethouders van Alblasserdam
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid.

Mobiele puinbreker aan Rapenburg 2




