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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.

 

In De Rederij is nog tot 18 oktober de fototen-
toonstelling ‘Het onzichtbare zichtbaar (door-
breek 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 mensen 
niet herkenbaar. Zij worstelen met hun dagelijkse 
bestaan en willen anoniem blijven. Op een ander 
deel van de foto’s zijn de mensen 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 ondersteu-
ning. SUN-Drechtsteden is de organisatie voor 
financiële hulpverlening in noodsituaties. Het 

Platform hoopt dat de tentoonstelling helpt om 
het taboe op armoede te doorbreken. 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 volgende 
organisaties van het Platform Geldzaken kunt u 
terecht voor hulp en ondersteuning: Gemeente 
Alblasserdam (06 - 405 387 23), SchuldHulp-
Maatje (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

Nieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
hebben besloten de adresgegevens te wijzigen 
van:
Naam   Scheidelaar, M 
Geboren   24-10 1990
Datum uitschrijving 12-08-2021 

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) 
opgenomen adres is niet meer juist. Een nieuwe 
verblijfplaats is bij de gemeente niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de volgende 
adresgegevens opgenomen: 
Adres  : onbekend
Woonplaats : onbekend
Land  : onbekend
De registratie als inwoner van Nederland is 
hiermee beëindigd.

De gemeente heeft deze wijziging doorgege-
ven aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensi-
oenfondsen en zorgverzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzienin-
gen zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzeke-
ring, AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet 
eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaar-
schrift naar het college van burgemeester en 
wethouders. Dit doet u binnen zes weken na 
de dag van deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het 
college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 2, 2950 AA  Alblasserdam.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de  
volgende gegevens vermeldt: uw naam en 
adres; een duidelijke omschrijving van het be-
sluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld 
een kopie van deze publicatie); de reden waar-
om u bezwaar maakt; het telefoonnummer 
waarop u overdag bereikbaar bent; de datum 
en uw handtekening.

Nieuws

Heeft u vragen over omgaan met geld? Vanaf 
volgende week kunt u die stellen in een tijdelijk 
kantoor in een bouwkeet bij de voedselbank aan 
de Nicolaas Beetsstraat 5.

Afspraak maken niet nodig
Vanaf 6 oktober zit daar iedere woensdagmid-
dag tussen 14.30 uur en 17.30 uur een hulp-
verlener. Dit kan iemand zijn van de gemeente 
Alblasserdam, Maatschappelijk Werk, Sociaal 
Raadslieden, De Voedselbank, De Sociale Dienst 
of SchuldHulpMaatje. Een afspraak maken is 
niet nodig. U kunt direct binnenstappen voor 

een praatje of een advies. De hulpverleners zijn 
er voor iedereen, niet alleen voor bezoekers van 
de Voedselbank. Als er niet meteen een oplos-
sing mogelijk is kan de hulpverlener vertellen 
waar of wie bij u moet zijn.

Proef
De hulpverleners willen graag zoveel mogelijk 
mensen helpen. Door het kantoor bij de Voed-
selbank hopen ze het voor mensen makkelijker 
te maken om bij hen aan te kloppen. Het kan-
toor staat er op proef.

Advies over geld in kantoor bij 
Voedselbank

Fototentoonstelling over armoede 
in De Rederij

Besluit tot ambtshalve uitschrijving uit 
de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)

Foto: Huib Kooyker

Inwoners van de gemeente Alblasserdam 
kunnen weer meedoen met een nieuwe zonne-
panelenactie. Dit is een actie van de gemeente 
Alblasserdam in samenwerking met het Regio-
naal Energieloket. Door de aankoop te bundelen 
krijgen de zonnepanelen een scherpere prijs. 
Technische specialisten van het Regionaal Ener-
gieloket hebben het beste aanbod geselecteerd 
op basis van ervaring, garanties en prijs. Inmid-
dels hebben meer dan 50 woningeigenaren uit 
Alblasserdam zich aangemeld. Inschrijven kan 
nog tot 15 oktober 2021.

Online informatie
Op 6 september vond een online informatie-
avond plaats. Bewoners kregen uitleg over 
de praktische en technische aspecten van 
zonnepanelen. Ook heeft de installateur van 
deze actie zich voorgesteld en er zijn vragen 
van inwoners beantwoord. U kunt de bijeen-
komst terugkijken en meer informatie vinden 
op www.regionaalenergieloket.nl. Ook 
inschrijven kan op deze website.

Nieuwe zonnepanelenactie in 
Alblasserdam

Nieuws



Gemeentenieuws

  
 
  
   

 
  
 Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

Kunst en cultuur
Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om een deel van de coronamaatregelen te versoepelen.

1,5 meter afstand houden is per 25 september niet meer verplicht. Wel geldt ook dan nog steeds: geef elkaar de ruimte.
Daarnaast heb je per 25 september bij bezoek aan culturele voorstellingen en evenementen een coronatoegangsbewijs nodig.

14 september 2021

Een coronatoegangsbewijs is niet nodig.

Musea, bibliotheken 
en monumenten

Kunst- en 
cultuurbeoefening

Een coronatoegangsbewijs is niet nodig.Het tonen van een coronatoegangsbewijs is 
verplicht.

Theaters, bioscopen, (pop)podia, 
concertzalen

Culturele voorstellingen en evenementen 
binnen met een vaste zitplaats: 100% van 
de reguliere capaciteit.

Culturele voorstellingen en evenementen 
binnen zonder vaste zitplaats: maximaal 
75% van de reguliere capaciteit.*

Culturele voorstellingen en evenementen 
buiten met en zonder vaste zitplaats: 
100% van de reguliere capaciteit.

Registratie en een gezondheidscheck 
verplicht.

Gecontroleerde in- en uitstroom van het 
publiek.

Horeca open volgens regels voor horeca.

Hoe werkt het 
coronatoegangsbewijs?

Ga naar de 
CoronaCheck-app.

Login met DigiD of vul de 
ophaalcode in.

Haal je vaccinatiebewijs, 
testbewijs of herstelbewijs 
op. 

Als je bewijs is opgehaald, 
krijg je een unieke QR-code. 
Dit is je coronatoegangs-
bewijs.

Toon je coronatoegangs-
bewijs en je identiteitsbewijs 
op de locatie waar een 
coronatoegangsbewijs 
verplicht is.

Stap1

Stap 2 

Stap 3

Stap 4 

Stap 5 

Liever een papieren coronatoegangsbewijs? Ga naar 
CoronaCheck.nl/print.

Heb je geen herstelbewijs of vaccinatiebewijs? Laat 
je uiterlijk 24 uur van tevoren gratis testen via 
testenvoortoegang.nl.

* Tussen 00.00 uur ’s nachts en 6.00 uur ‘s ochtends mogen 
er binnen geen culturele voorstellingen en evenementen 
zonder vaste zitplaats gehouden worden.

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Testen 
veilige afstand. 
 
Schud geen handen.

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

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?

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? 
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(Cortgene 2). Stemmen kan tot 

15 oktober.

Wonen

of bedrijven?

STEM NU! 
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Groen
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Vergunningen & Bekendmakingen

Omschrijving:   standplaatsvergunning 
participatie gemeente op 9 
oktober 2021 

Locatie:   Scheldeplein gemeente 
Alblasserdam

Datum besluit:  14 september 2021
Zaaknummer:  Z-21-396481

Omschrijving:   het houden van de Molen-
loop op 2 oktober 2021 
sportpark Souburgh

Locatie:   Vinkenpolderweg 27b 
gemeente Alblasserdam

Datum besluit:  10 september 2021
Zaaknummer:  Z-21-390874

Omschrijving:   het wijzigen van de leiding-
gevenden op het aanhangsel 
van de drank- en Horecaver-
gunning

Locatie:   Sportlaan 1 gemeente 
Alblasserdam

Datum besluit:  21 september 2021
Zaaknummer:  Z-21-396277

Omschrijving:   het vieren van het 75-jarig 
bestaan op 2 oktober 2021 
Sportpark Souburgh

Locatie:   Vinkenpolderweg 27b 
gemeente Alblasserdam

Datum besluit:  10 september 2021
Zaaknummer:  Z-21-394014

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet 
eens is met dit besluit, binnen zes weken  
na dagtekening 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 
ondertekend zijn. Verder moet het ten minste 
bevatten: uw naam en adres, de datum, de 
omschrijving van het besluit waartegen u be-
zwaar 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 
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.

Er zijn vergunningen verleend voor: 
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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  
Voor:   het realiseren van een aan-

bouw op de begane grond en 
1e verdieping aan de achter-
zijde van de woning   

Locatie:  West Kinderdijk 325 
Datum besluit:  16-09-2021   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het realiseren van een aanbouw op de 
begane grond en 1e verdieping aan de achter-
zijde van de woning   
Locatie: West Kinderdijk 327   
Datum besluit: 16-09-2021   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:   het realiseren van een aan-

bouw op de begane grond en 
1e verdieping aan de achter-
zijde van de woning   

Locatie:  West Kinderdijk 329   
Datum besluit:  16-09-2021   
 
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 ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
besloten hebben de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning te verlengen met een 
beslistermijn van 6 weken: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het uitbreiden van de woning 

aan de achtergevel   
Locatie:  Touwbaan 18   
Datum besluit:  16-09-2021   

Activiteit:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van drie houtopstanden   
Locatie:   De Drentsehof t.h.v. num-

mer 23 en 31 en aan de 
achterzijde van Randweg 
nummer 52  

Datum besluit:  17-09-2021   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden 
(twee populieren))   

Locatie:   Kruising Edisonweg / de 
Poldermolenseweg (Nico 
wensveenrotonde)    

Datum besluit:  17-09-2021   
       
Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het plaatsen van een entre-

solvloer in het magazijn   
Locatie:  Edisonweg 50 d    
Datum ontvangst: 16-09-2021   

Activiteit:  Inrit/Uitweg  
Voor:   het realiseren van een in- en 

uitrit   
Locatie:  Polderstraat 43    
Datum ontvangst: 14-09-2021   
 
Activiteit: Kap  
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand   
Locatie:  Resedahof 12    
Datum ontvangst: 08-09-2021   
 
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. 
      
Buiten behandeling gelaten 
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvraag voor een omgevingsver-
gunning buiten behandeling hebben gelaten: 

Activiteit: Bouw  
Voor:   het realiseren van een aan-

bouw / serre   
Locatie: Polderstraat 68    
Datum ontvangst: 14-09-2021   
 
Vergunningen en Meldingen, 
29 september 2021 
       

Nieuws

Vaccineren is de belangrijkste stap om mensen 
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

ROMMEL IN 
DE OPENBARE 
RUIMTE?
Meld het met Fixi!

fi xi.nl

HOUD 

JE BUURT 

NETJES.

GEBRUIK FIXI 

GRATIS.

www.fi xi.nl

Door het hele land zijn van 30 september t/m 
7 oktober dingen te doen om aandacht te 
vragen voor eenzaamheid. De Stichting Wel-
zijn Alblasserdam haakt hierop in. Onder het 
motto ‘Kom Erbij!’ zijn er de hele week dingen 
te doen in het dorp:

•  Van 30 september tot en met 7 oktober 
kunnen Alblasserdammers op diverse 
plekken komen haken of breien voor de 
landelijke actie ‘Goedgemutst’

•  Op 1 oktober is er een voorleeslunch met 

jong en oud in MFC Maasplein
•  Op 4 oktober is de prijsuitreiking van een 

poëziewedstrijd in De Rederij
•  Het uitdelen van gratis ‘Kletspakketten’ 

gebeurt op 7 oktober bij supermarkt Plus 
van Holten

Meer informatie vindt u op de Facebook-
pagina en website van de SWA
www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl. 
U kunt ook bellen of mailen, tel: 078-20 21 22 0, 
email: m.kroon@stichtingwelzijnalblasserdam.nl.

Nieuws

Week tegen de eenzaamheid


