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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.

Nieuws

Wilt u een kijkje nemen in De Rederij en/
of  meedoen aan één van de activiteiten van 
Bibliotheek AanZet, Smile werkcafe en de 
gemeente Alblasserdam?  

Het kan tijdens de open dag van De Rederij 
op zaterdag 11 september van 10.00 tot 16.00 
uur. Sinds de heropening in juni 2020 zijn 
Bibliotheek AanZet, Leerwerkbedrijf Smile en 
de gemeente de belangrijkste gebruikers van 
het gebouw aan Cortgene 2 dat de naam De 
Rederij kreeg. De Rederij is dé plek waar iedere 
Alblasserdammer welkom is. Bijvoorbeeld om 
te lezen, elkaar te ontmoeten, te studeren, 
inspiratie op te doen, te werken of te verga-
deren. Maar ook om gewoon een kopje koffi  e 
te drinken of gezellig een praatje te maken. 
Kortom: een fi jne ontmoetings- en informatie-
plek voor alle inwoners.

Komt u langs op 11 september?  U bent van 
harte welkom! Er zijn veel activiteiten, voor 
jong en oud. Het programma vindt u hieronder

Open dag De Rederij zaterdag 11 septBeste Alblasserdammers, 
Alblasserdam is afgelopen weekend op-
geschrikt door een explosie. Ik kan mij 
voorstellen dat u geschrokken bent en zich 
zorgen maakt over de veiligheid in uw buurt. 
Begrijpelijk dat dit onrust geeft onder onze 
inwoners en vooral bij diegenen die er dichtbij 
wonen. Wij leven mee met u en hopen dat de 
rust snel weer terugkeert. Er is een onderzoek 
bezig en we doen er alles aan om, samen met 
de politie, de veiligheid zoveel mogelijk te 
garanderen.

Vakantie
Deze week zijn de scholen weer begonnen en 
is de vakantieperiode voor velen weer achter 
de rug. Een tijd om even op te laden en leuke 
dingen te doen. Ik heb zelf wel gemerkt dat 
ook in de vakantietijd Corona altijd aanwezig 
is. Een hoop gedoe om een vakantie in het 
buitenland voor te bereiden en veel testen 
tijdens de vakantie. Het hoort er nu in deze 
periode ‘gewoon’ bij. 

Corona
Iedereen kijkt uit naar het moment waarop 
het virus niet meer zijn stempel drukt op het 
dagelijkse leven. Helaas zijn we daar nog niet. 
Er zijn nog veel mensen die gevaccineerd kun-
nen worden. Vanuit het vaccinatieprogramma 
wordt er alles aan gedaan om iedereen die 
wil ook in de gelegenheid te stellen om zich te 
laten vaccineren. 

Jongeren
Met name bij de jongeren zijn er nog grote 
groepen die een vaccinatie zouden kunnen 
krijgen. De drempel om een prik te halen 
worden steeds kleiner. Het kan nu al zonder 

afspraak bij een GGD locatie of in de prik-
bus die her en der op handige locaties halte 
houdt. Voorlopig zullen we ons nog moeten 
houden aan de basisafspraken van het han-
den wassen, afstand houden etc. 

Open dag De Rederij
Ook tijdens de open dag van De Rederij op 
zaterdag 11 september zullen deze maatre-
gelen van kracht zijn. In deze Klaroen ziet u 
het programma (onder voorbehoud van de co-
rona-ontwikkelingen). We willen als gemeente 
laten zien dat er ook in deze tijd mogelijkhe-
den zijn om elkaar veilig te ontmoeten. Met 
inzet van veel vrijwilligers van gemeente, bieb, 
de historische vereniging en Smile willen we 
u graag het resultaat van de renovatie van 
het gebouw laten zien en ervaren. Ook op 
het Raadhuisplein kunnen we elkaar op een 
veilige manier weer gaan ontmoeten. Hopelijk 
werkt het weer een beetje mee…  

Ik kijk er enorm naar uit om u weer in levende 
lijve te mogen ontmoeten. Hopelijk zien we 
elkaar op 11 september ergens in De Rederij.  

Arjan Kraijo
wethouder

Blik op ons college

ACTIVITEITEN 
OPEN DAG ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021
BIBLIOTHEEK Geopend van 10:00 tot 16:00 uur

10:00 - 16:00 Verruimde openingstijden 1e verdieping, begane grond

11:00 - 11:15 Opening digilab Serre (begane grond)

11:15 - 15:00 Kennismaken digilab Serre (begane grond)

10:30 - 14:30 Bibliotheek juf Jenny leest voor om: 
10:30, 11:30, 13:30, 14:30 uur

Begane grond  

RAADZAAL Debat van de dag

11:30 - 12:30 Alblasserdam is pas af als de Dam in De Alblas weer 
open is voor recreatievaart

Debat via inloop

14:45 - 15:45 Alblasserdam is pas af als de Dam in De Alblas weer 
open is voor recreatievaart

Debat via inloop

DE REDERIJ Geopend van 10:00 tot 16:00 uur 

10:00 - 16:00 Stemmen omgevingsvisie Begane grond  

10:00 - 13:00 Team presentaties van Ruimtelijke Ordening, 
Maatschappelijke ontwikkeling en buitenruimte

1e en 2e verdieping, inloop

10:00 - 12:15 Rondleiding De Rederij om: 
10:00, 10:45, 11:30, 12:15

Op inschrijving via 
p.leenheer@alblasserdam.nl

10:15 - 10:30 Opening tentoonstelling Historische vereniging (HVWA) Begane grond, inloop

11:00 - 15:00 Trouwen voor 1 dag Op inschrijving via 
p.leenheer@alblasserdam.nl

11:00 - 15:00 Kinderactiviteit Begane grond  

RAADHUISPLEIN
10:00 - 16:00 Ondermijningscontainers: de gevaren van 

cocaïnehandel, hennepteelt en synthetische drugs
Raadhuisplein

10:00 - 16:00 HVC afvalcoach Raadhuisplein

10:45 Start uitgifte stempelkaart kinderactiviteiten Raadhuisplein

11:00 - 15:00 Kinderactiviteiten Gratis stempelkaart 

13:30 - 14:30 Veiling oude kunst Bordes

SMILE Geopend van 10:00 tot 16:00 uur

10:00 - 15:30 Werkcafé open voor een hapje en een drankje Werkcafé begane grond

11:00 - 15:00 Koekjes versieren Via gratis stempelkaart
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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

Nieuws
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Vergunningen & Bekendmakingen

Meer weten over het laatste nieuws en de 
aanpak in onze regio?
Kijk op de website van de Veiligheidsregio 
Zuid-Holland Zuid: www.zhzveilig.nl

Meer weten over reisadvies of steunmaat-
regelen voor bedrijven?
Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19

Meer weten over de besmettingscijfers in 
Nederland en per gemeente?
Kijk op https://coronadashboard.rijksover-
heid.nl

Wel of niet vaccineren? Raadpleeg onder-
staande websites
www.dienstgezondheidjeugd.nl/
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins
www.npvzorg.nl/themas/corona/
www.coronavaccinatie.nl 

Meer weten over hulp en ondersteuning?
Kijk op www.steunpuntcoronazorgen.nl

Heeft u een vraag aan de gemeente?
Kijk op www.alblasserdam.nl of bel 14 078

Andere vragen?
Bel gratis het landelijke publieksnummer van 
de rijksoverheid: 0800 1351 (van 08.00 tot 
20.00 uur)

Vanaf nu is het mogelijk om zonder afspraak 
de eerste vaccinatie te krijgen tegen Corona. 
Op www.prikkenzonderafspraak.nl kunnen 
mensen zien waar zij zonder afspraak langs 
kunnen komen.

Ter plaatse wordt direct een afspraak gemaakt 
voor de tweede prik. Belangstellenden hoeven 
alleen een identiteitsbewijs en een mondkapje 
mee te nemen.

Burgemeester en wethouders van Alblas-
serdam maken bekend dat zij het volgende 
verkeersbesluit hebben genomen: 

•  Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen 
elektrische voertuigen Voltastraat

•  Verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen 
elektrische voertuigen Roerdompstraat 

Dit verkeersbesluit is conform de wet 
gepubliceerd in de Staatscourant en te 
vinden op www.officielebekendmakingen.nl

Meer informatie over het coronavirus

Eerste vaccinatie zonder afspraak 

Verkeersbesluiten 

Raadsvergadering
De gemeenteraad komt op dinsdag 7 sep-
tember bijeen voor een buitengewone 
raadsvergadering. Agenda en stukken treft u 
vanaf donderdag 2 september in het Raads-
informatiesysteem (RIS) op de website van de 
gemeente Alblasserdam. Wilt u inspreken bij 

de raad? Meld dit dan zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk dinsdag 7 september 12.00 uur, 
bij griffier@alblasserdam.nl, dan ontvangt u 
nadere informatie. De vergadering kunt u live 
volgen via alblasserdam.notubiz.nl/live of via 
de website van de gemeente Alblasserdam.      

Raads- en commissievergaderingen
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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 inrichten van een 
   nieuwe logistiek bedrijfshal    
Locatie:   Hoogendijk 1    
Datum besluit:  17-08-2021  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een 
   dakkapel a/d achtergevel      
Locatie:   Talmastraat 21       
Datum besluit:  13-08-2021 

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een 
   dakopbouw + dakkapel      
Locatie:   Waalsmondelaan 66         
Datum besluit:  20-08-2021    

Activiteit:  Bouw, Handelen in strijd  
   met regels RO  
Voor:    het realiseren van een 

Fitness Centrum        
Locatie:   Ohmweg 5            
Datum besluit:  18-08-2021 

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:  18-08-2021               

Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning
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 unit  
Locatie:   Nicolaas Beetsstraat 5 
Datum ontvangst:  16-08-2021    

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een 
   bouwafvalcontainer    
Locatie:   Randweg 77   
Datum ontvangst:  19-08-2021   

Activiteit:  Bouw  
Voor:    Het plaatsen van 2 
    straatkasten t.b.v. 230V 

aansluiting Stedin     
Locatie:   Staalindustrieweg 1   
Datum ontvangst:  18-08-2021   

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO   

Voor:    het verzoek om wijziging 
van het bestemmingsplan     

Locatie:   Kelvinring 15     
Datum ontvangst:  19-08-2021    

Activiteit:  Kap 
Voor:   het kappen van een oude 
berk       
Locatie:   Oude Lijnbaan 9       
Datum ontvangst:  19-08-2021      

Activiteit:  Kap 
Voor:    het kappen van een dode 

els         
Locatie:   Weegbree 7       
Datum ontvangst:  19-08-2021   

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

tainer op een parkeerplaats 
voor het huis        

Locatie:   Papaverstraat 36          
Datum ontvangst:  18-08-2021   
    
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, 1 september 2021
     

Er zijn vergunningen verleend voor:
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserd

Omschrijving:   het houden van de Dok 11 
Clubkasrun op 14 septem-
ber 2021 Souburg

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  23 augustus 2021
Zaaknummer:  Z-21-394254
 
Omschrijving:   standplaatsvergunning 

oliebollenkraam van 1 
september 2021 t/m 31 
januari 2022 parkeerplaats 
Hornbach

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  05 augustus 2021
Zaaknummer:  Z-21-392967

Omschrijving:   ontheffing verstrekken zwak 
alcoholhoudende drank op 
27 augustus 2021 landvast

Locatie:    Haven 4 Alblasserdam
Datum besluit:  02 augustus 2021
Zaaknummer:  Z-21-393993

Omschrijving:   het wijzigen van de 
    leidinggevende op het 

aanhangsel behorende bij 
de Drank- en horecawet 
vergunning

Locatie:    Plantageweg 31 te 
   Alblasserdam
Datum besluit:  29 juli 2021
Zaaknummer:  Z-21-392329

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.


