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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

Nieuws

Vanaf nu is het mogelijk om zonder afspraak 
de eerste vaccinatie tegen corona te krijgen. 
Op www.prikkenzonderafspraak.nl kunt u zien 
waar u zonder afspraak langs kunt komen. Ter 
plaatse wordt direct een afspraak gemaakt 
voor de tweede prik. U hoeft alleen een identi-
teitsbewijs en een mondkapje mee te nemen.

Wilt u een kijkje nemen in De Rederij en/of  
meedoen aan één van de activiteiten van 
Bibliotheek AanZet, Smile werkcafé en de 
gemeente Alblasserdam?  Het kan tijdens de 
open dag van De Rederij op zaterdag 
11 september van 10.00 tot 16.00 uur. 

De Rederij
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 iede-
re Alblasserdammer welkom is. Bijvoorbeeld 
om te lezen, elkaar te ontmoeten, te studeren, 
inspiratie op te doen, te werken of te vergade-
ren. Maar ook om gewoon een kopje koffi  e te 
drinken of gezellig een praatje te maken. 

Rondleidingen
Benieuwd hoe het gebouw er nu uitziet? 
Loop dan mee met een van de rondleidingen 
(10.00u, 10.45u, 11.30u en 12.15 u). Aanmel-
den kan door te mailen naar p.leenheer@
alblasserdam.nl.

Trouwen voor één dag
Trouwen, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? 
Tijdens onze open dag kunt bij onze afdeling 
burgerzaken trouwen voor één dag met wie 
u maar wilt. Compleet met trouwambtenaar, 
huwelijksoorkonde en ‘echte’ trouwringen.

Een debat voeren in de raadzaal
Met woorden de degens kruisen in de raad-
zaal onder leiding van burgemeester Jaap 
Paans. Ook dat kan tijdens onze open dag. Het 
onderwerp: moet de dam in de Alblas weer 
open voor de pleziervaart? Er zijn twee rondes 
(11.30u en om 14.45u). Inschrijven kan een 
kwartier van tevoren in de raadzaal.

Voor de kinderen
In de bibliotheek, op het Raadhuisplein en in 
De Rederij zijn tijdens de open dag leuke din-
gen te doen voor de jongste bezoekers. Meer 
over deze en andere activiteiten leest u in het 
programmaoverzicht.

Eerste vaccinatie zonder afspraak 

Zaterdag houden wij open dag 
Komt u ook? 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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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 Offi  ciële Overheidspublicaties. Kijk voor 
meer informatie op: www.koopoverheid.nl of 
www.mijnoverheid.nl.

Ontvang berichten over uw buurt 
digitaal

De erfgoedcommissie vergadert
Op dinsdag 14 september 2021 vergadert de 
gemeentelijke erfgoedcommissie. De vergade-
ring vindt plaats vanaf 15.30 uur. Een gedeelte 
van de vergadering is openbaar. De verga-
dering zal worden gehouden in de Rederij, 
Cortgene 2.

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 13 september 2021 
bij de secretaris via het emailadres hierboven 
of via telefoonnummer 14-078.

Raads- en commissievergaderingen

Nieuws

De bebouwde kom van Alblasserdam (inclusief 
industrieterreinen) is sinds donderdagavond 
2 september aangewezen als veiligheidsrisi-
cogebied. Binnen een veiligheidsrisicogebied 
mag de politie mensen fouilleren. De aanwij-
zing geldt tot en met donderdag 30 september 
08.00 uur.

Besluit van gemeente, politie en justitie
Burgemeester Jaap Paans, de teamchef van 
de politie en de offi  cier van justitie hebben 
deze maatregel genomen. Aanleiding zijn de 
gewelddadige incidenten van de afgelopen 
twee weken. Deze gebeurtenissen en de 

daarop volgende maatregelen zoals het slui-
ten van woningen en het preventief fouilleren 
hebben wellicht indruk op u gemaakt. Daarom 
is het om goed te weten dat de politie met 
man en macht aan de zaak werkt en al enkele 
verdachten heeft aangehouden. 

Veiligheid beschermen 
Burgemeester, politie en justitie doen er alles 
aan om de veiligheid van onze inwoners te 
beschermen. Het instellen van het veiligheids-
risicogebied is hier onderdeel van. Op www.
alblasserdam.nl (onder Nieuws) kunt u de offi  -
ciële bekendmaking van de maatregel lezen.

Alblasserdam aangewezen als
veiligheidsrisicogebied

30 augustus 2021

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Draag een mondkapje  
waar dat verplicht is 

 
 

Op 26 juni is op de meeste plekken de mondkapjesplicht komen te vervallen.  
Op sommige plekken is het dragen van een mondkapje nog verplicht.

In het personen -
vervoer, zoals in de 
taxi, veerboot of 
touringcar.

In het openbaar 
vervoer, zoals in de 
trein of bus.

Op vliegvelden en  
in vliegtuigen.

Op plekken rond 
het openbaar 
vervoer, zoals bij 
haltes, perrons en 
op het station.

In het voortgezet 
onderwijs, mbo  
en hbo en op de 
universiteit.

Waar is het dragen 
van een mondkapje 
verplicht?

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/mondkapjes 

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

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

Wassen Lucht

UW 
LOGO 
HIER

fixi.nl

HOUD 

JE BUURT 

IN VORM

GEBRUIK FIXI 

GRATIS

STOEPTEGEL LOS?
MELD HET 
MET FIXI
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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, Handelen in strijd 
met regels RO 

Voor:    het plaatsen van een da-
kopbouw en een dakkapel   

Locatie:   Batavierstraat 11   
Datum besluit:  24-08-2021   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:   het plaatsen van een da-
kopbouw   

Locatie:   Reigerstraat 32   
Datum besluit:  24-08-2021   

Activiteit:  Roerende zaken opslaan 
Voor:    Plaatsen van afvalcontainer 

in parkeervak   
Locatie:   Oost Kinderdijk 21   
Datum besluit:  23-08-2021   

Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij 
hebben verklaard:

Activiteit:  Bouw 
Voor:    Het plaatsen van 2 straat-

kasten tbv 230V aansluiting 
Stedin   

Locatie:   Staalindustrieweg 1   
Datum besluit:  25-08-2021   

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). 

Ingediende aanvragen om een 
omgevingsvergunning 
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 realiseren van een 

tijdelijke woning   
Locatie:   West Kinderdijk 333   
Datum ontvangst:  21-08-2021   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het aanpassen van de voor-

gevel  
Locatie:   Tooropstraat 7   
Datum ontvangst:  22-08-2021   

Activiteit:   Roerende zaken opslaan
Voor:    het realiseren van een 

bouwplaats op 4 openbare 
parkeerplaatsen aan de 
overzijde van onderstaande 
locatie   

Locatie:    Lekstraat 1A en 1B   
Datum ontvangst:  23-08-2021   

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een dak-

kapel op het voordakvlak  
Locatie:   Rietgors 9   
Datum ontvangst:  24-08-2021   

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een lift in 

huis   
Locatie:    Groen van Prinsterer-

straat 25   
Datum ontvangst:  24-08-2021   

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren  

Voor:    het plaatsen van 2 aan-
meerpalen   

Locatie:   Blokweerschekade 7   
Datum ontvangst:  24-08-2021   

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. 
      
Ingetrokken aanvragen 
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Alblasserdam maken bekend dat de volgen-
de aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ingetrokken: 

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO, Inrit/Uitweg  

Voor:    het realiseren van een uitrit  
Locatie:   Goudsbloemstraat 8   
Datum ontvangst:  16-04-2021   

Vergunningen en Meldingen,
 woensdag 8 september 2021      

Dorp met karakter




