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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 
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.

 

Raads- en commissievergaderingen

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 19 
april voor het eerst in de nieuwe samenstelling. 
Agenda en stukken treft u vanaf donderdag 14 
april aan in het Raadsinformatiesysteem (RIS) 
op de website van de gemeente Alblasserdam. 
Wilt u inspreken bij de raad? Meld dit dan zo 

spoedig mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 19 april 
voor 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.      

De gemeenteraad vergadert

Voorjaar
De zomertijd is ingegaan en de temperatuur 
loopt deze week lekker op. De bloemen in de 
plantsoenen bloeien uitbundig en hooikoorts-
patiënten lopen weer te snotteren. Het valt  
niet meer te ontkennen: het voorjaar is  
begonnen. 

Toeristen
Na twee jaar covid voelt dit voorjaar echt 
anders dan de vorige twee keren. Naar buiten 
gaan, een terrasje pikken, lekker wandelen en 
fietsen door de natuur; het kan allemaal weer 
zonder al die vervelende maatregelen. Traditie-
getrouw start in april ook het toeristenseizoen. 
En dat merken we. De campereigenaren weten 
de camperplaats op Souburgh goed te vinden. 
Gelukkig voor het Werelderfgoed Kinderdijk ko-
men de cruiseschepen ook weer deze kant op. 

Keukenhof
Wij hebben ons voorbereid op deze toeristen-
stroom. De parkeervergunningen zijn verstrekt 
en op verzoek van de inwoners zijn deze geldig 
in een groter gebied. Helaas zijn de eerste 
waarschuwingen en bekeuringen ook alweer 
uitgedeeld aan toeristen die de regels niet 
helemaal snappen. Op Haven-Zuid is de over-
stapplek voor bezoekers aan de molens van 
Kinderdijk weer in gebruik genomen.  
Dit jaar een paar weken eerder omdat de 
Keukenhof door de hoge temperaturen eerder 
open ging. Veel toeristen combineren een be-
zoek aan deze mooie bloementuin in Lisse met 
een bezoek aan de molens. 

Leefbaar
Toeristen ontvangen en tegelijk Alblasserdam 
en Kinderdijk leefbaar houden. Aan die ambitie 
moeten we de komende jaren gestaag verder 
bouwen. Er komt een nieuwe overstapplek 
(transferium) aan de zuidkant van de A15.  
En buurgemeente Molenlanden heeft pasge-
leden een plan voor de entreezone gepresen-
teerd. Deze stedenbouwkundige visie geeft 
handvaten om het gebied dat toegang geeft tot 
de molens verder te verbeteren. Tegelijk heeft 

Blik op ons college

het werelderfgoed Kinderdijk de nodige  
financiële uitdagingen als gevolg van de  
coronacrisis.

Genieten
De politiek zal nog veel besluiten moeten 
nemen om dit alles in goede banen te leiden. 
Daarom hebben de raadsleden van Molenlan-
den en Alblasserdam, koud na de installatie 
al kennis met elkaar gemaakt in een rond-
vaartboot in Kinderdijk. Daarbij kregen ze een 
presentatie van de directeur van de Stichting 
Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). Ik hoop dat 
de gemeenten en de SWEK de komende  
periode samen de juiste besluiten zullen 
nemen. Om toerisme en leefbaarheid hand in 
hand te laten gaan moeten we er samen de 
schouders onder blijven zetten. Laten we intus-
sen niet vergeten om ook zelf te genieten van al 
dat moois in onze achtertuin.

Arjan Kraijo
wethouder

Van dinsdag 19 april 09.00 uur tot en met 
vrijdag 22 april 16.00 uur sluiten we de Dam 
het dorp in ter hoogte van de Kerkstraat af 
voor doorgaand verkeer. Dat is nodig om het 
straatwerk bij de aansluiting van de Dam op de 
Kerkstraat te vervangen. Het dorp uitrijden via 
de route Plantageweg/Dam kan wel. 

Omleiding
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via De 
Haven/Blokweerweg/Van Eesterensingel/ 
Plantageweg. De winkels blijven bereikbaar. 
Ook het Cortgene is bereikbaar via de omleiding. 
Bus 489 van Qbuzz richting Alblasserdam en 

Nieuw-Lekkerland rijdt om via de Edisonweg en 
Oude Torenbrug. De halte Dam in die richting 
vervalt tijdens de werkzaamheden. Reizigers 
kunnen in- en uitstappen bij de halte Plantage 
(bij van der Vlist) op de hoek Plantageweg - Van 
Eesterensingel.

Kerkstraat en Oude Lijnbaan
Het vervangen van het straatwerk gebeurt in 
opdracht van ons door de firma Hak BV. Het 
werk hoort bij het opnieuw inrichten van de 
Kerkstraat en Oude Lijnbaan. Meer informatie 
over dit project vindt u op onze website  
www.alblasserdam.nl/Kerkstraat.

Dam richting centrum tijdelijk dicht
Nieuws
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Door corona kon het twee jaar niet doorgaan, 
maar op woensdag 20 april wordt het oorlogs-
monument aan de Polderstraat weer geadop-
teerd door basisschoolleerlingen. Dit keer zijn 
het de leerlingen van groep 8 van 't Nokkenwiel 
locatie Maasplein. 

Bombardementswandeling
Burgemeester Jaap Paans ontvangt hen in de 
raadzaal van De Rederij. Daar geven ze een 

presentatie van hun project over de Tweede 
Wereldoorlog. Daarna lopen de leerlingen en 
andere genodigden een wandeling die is  
uitgezet door de Historische Vereniging West- 
Alblasserwaard. Deze bombardementswandeling 
voert langs de plekken die getroffen zijn tijdens 
het bombardement van Alblasserdam op 11 
mei 1940. Het eindpunt is de Polderstraat waar 
het oorlogsmonument met het leggen van een 
krans symbolisch wordt geadopteerd. 

Leerlingen 't Nokkenwiel adopteren  
oorlogsmonument

Volgende week kunt u op dinsdagmiddag 19 
april in Landvast zonder afspraak uw eerste, 
tweede of boostervaccinatie tegen corona 
krijgen. Tijdens de laatste drie weken van april 
is er in Landvast een tijdelijke vaccinatielocatie 
van de GGD. Hier kunt u op maandag- en  
dinsdagmiddag terecht voor informatie en/
of een vaccinatie. Neem een geldig rijbewijs, 
paspoort of ID-kaart mee.

Prikken in de buurt
De GGD wil het voor mensen zo makkelijk 
mogelijk maken om zich te laten vaccineren. 
Daarom opent de dienst opnieuw tijdelijke 
vaccinatielocaties in de regio waaronder in 
Landvast. Deze tijdelijke locaties komen naast 
de vaste vaccinatielocaties in Gorinchem,  
Dordrecht en Puttershoek.

Ook in andere gemeenten
Van maandag 11 april tot en met zaterdag 30 
april zijn de locaties te vinden in de gemeenten 
Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessen-
dam en Molenlanden. U hoeft niet per se naar 
Landvast te gaan. U bent ook welkom bij een 
van de tijdelijke locaties in de andere gemeenten. 
De tijdelijke vaccinatielocaties van de GGD zijn 
bijna altijd twee dagen tegelijk in twee gemeen-
ten open. Op het plaatje bij dit bericht ziet u de 
adressen en de openingstijden.

Op feestdagen gesloten
Let op: op Goede Vrijdag (vrijdag 15 april), 
tweede paasdag (maandag 18 april) en  
Koningsdag (woensdag 27 april) zijn de  
vaccinatielocaties dicht.

Opnieuw vaccinatie of booster halen  
in Landvast

Rond feestdagen wijzigt de afvalinzameling van 
HVC. Mogelijk worden de bakken op een eerder 
of later moment geleegd, ook als de oorspron-
kelijke ophaaldag niet op een feestdag valt.  
Kijk vroegtijdig in de afvalkalender in de HVC 
afval-app of op hvcgroep.nl wanneer uw bak 
wordt geleegd of de zakken worden opgehaald. 

Geopend met Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag, vrijdag 15 april, is de 
klantenservice van HVC op de normale tijden 
bereikbaar. Ook het afvalbrengstation is open. 
HVC verwacht extra drukte zo vlak voor Pasen, 
houd rekening met een langere wachttijd of 
kom op een andere dag langs. 

Hoe zit het met Pasen?
Op tweede paasdag (18 april) komt HVC niet 

langs om de bakken te legen. Wilt u weten op 
welke dag uw bak wel geleegd wordt?  
Download de HVC afval-app of kijk in de online 
afvalkalender op hvcgroep.nl/afvalkalender en 
vul uw postcode en huisnummer in. In de app 
kunt u instellen dat u een melding krijgt wan-
neer HVC langskomt en kunt u opzoeken welk 
afval in welke bak hoort.

Afvalbrengstations gesloten op feestdagen
De afvalbrengstations zijn tijdens de feest-
dagen gesloten. De dagen voor en na feest-
dagen zijn vaak drukker. Mocht een bezoek 
toch noodzakelijk zijn, houd dan rekening 
met langere wachttijden. Kijk voor het adres 
en de openingstijden van het dichtstbijzijnde 
afvalbrengstation in de HVC afval-app of op 
hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

Afvalinzameling tijdens de feestdagen

wanneer wordt 
mijn bak geleegd?
Rond de feestdagen komen  
we mogelijk op een andere  
dag langs. 

Check de afvalkalender vroegtijdig 
in de HVC afval-app of website! 

hvcgroep.nl

Vluchtelingen uit Oekraïne in ons land hebben 
recht op leefgeld. Op woensdag 13 april gaat 
een team van de Sociale Dienst Drechtsteden 
leefgeld uitkeren aan de Oekraïense vluchte-
lingen die bij gastgezinnen in Alblasserdam 
wonen. Dit gebeurt in De Rederij.

Inschrijving Basisregistratie Personen
De Sociale Dienst Drechtsteden keert die dag 
alleen leefgeld uit aan Oekraïense vluchtelingen 
die worden opgevangen in Alblasserdam en 
in de Basisregistratie Personen (BRP) staan. 
Om leefgeld te kunnen krijgen moeten de 

vluchtelingen een rekeningnummer hebben bij 
een Europese bank. Ook moeten ze een geldig 
identiteitsbewijs kunnen laten zien

Ontwikkeling 
Het uitkeren van leefgeld via de Sociale Dienst 
Drechtsteden is nog volop in ontwikkeling. Het 
mobiele team van de sociale dienst zal vaker naar 
ons dorp komen. Als hierover meer bekend is laten 
wij dit weten via onder meer onze website. Meer 
informatie over de leefgeldregeling kunt u vinden 
op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden: 
www.socialedienstdrechtsteden.nl/leefgeld.

Vluchtelingen Oekraïne krijgen leefgeld

Nieuws
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Door de stijging van de energieprijzen dreigen 
huishoudens in financiële problemen te komen. 
Het Rijk heeft daarom diverse maatregelen 
bekendgemaakt, waaronder een eenmalige 
vergoeding, de zogenaamde energietoeslag, 
voor huishoudens met een inkomen op of net 
boven het sociaal minimum. Op 21 maart 2022 
heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal 
de 'Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 
Drechtsteden' vastgesteld. Deze beleidsregels 
bepalen onder meer welke inwoners uit de 
Drechtsteden in aanmerking komen voor de 
energietoeslag. Bij een inkomen tot 120% van 

het wettelijk sociaal minimum bedraagt de 
energietoeslag € 800,- en bij een inkomen  
tussen 120% en 130% van het sociaal mini-
mum bedraagt de energietoeslag € 600,-.  
De inwoners die de energietoeslag niet auto-
matisch ontvangen kunnen tot 1 november 
2022 een aanvraag indienen. De regeling wordt 
namens de gemeenten in de Drechtsteden 
uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden. 
Wilt u de beleidsregels inzien, kijk dan op de 
website van de Sociale Dienst Drechtsteden 
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Het Dagelijks Bestuur heeft op 4 april 2022 de 
'Beleidsregels vrijlating giften, schadevergoe-
dingen en erfenissen Drechtsteden' vastge-
steld. De beleidsregels treden op 1 april 2022 
met terugwerkende kracht in werking. Met de 
beleidsregels wordt beoogd inzicht en duidelijk-
heid te geven hoe er binnen de Drechtsteden 
om wordt gegaan met het ontvangen van 
giften, schadevergoedingen en erfenissen in de 
bijstand. Zo is er een algemene vrijstellingen 
van giften vastgesteld waardoor bijstandsge-

rechtigden tot een bepaald bedrag aan giften 
en erfenissen mogen ontvangen per kalender-
jaar. Daarnaast zijn er giften met een specifieke 
bestemming welke volledig vrijgelaten kunnen 
worden. De meldplicht geldt nog steeds, met 
uitzondering van giften ontvangen van erkende 
charitatieve instellingen.  
Wilt u de beleidsregels inzien, kijk dan op de 
website van de Sociale Dienst Drechtsteden 
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Activiteit:  Kap 
Voor:    het kappen van een boom 
   (1 esdoorn)  
Locatie:   Van Hogendorpweg 51   
Datum besluit:  29-03-2022  

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzend-
datum 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 gronden 
van het bezwaar. Het bezwaar moet worden 
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 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 bouwen van een beton-

nen brug op het achtererf  
Locatie:   Vinkenpolderweg 1 a   
Datum besluit:  30-03-2022  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een brug 

op het achtererf  
Locatie:   Vinkenpolderweg 1   
Datum besluit:  30-03-2022  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een brug 

op achtererf  
Locatie:   Vinkenpolderweg 3 a   
Datum besluit:  30-03-2022  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een brug 

op achtererfgebied  
Locatie:   Vinkenpolderweg 3   
Datum besluit:  30-03-2022  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het vervangen van de ramen  
Locatie:   Zeevaartstraat 56   
Datum besluit:  31-03-2022  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 

Voor:    het plaatsen van een  
dakkapel aan de achterzijde 
van de woning  

Locatie:    W. B. van der  
Veldenstraat 37   

Datum besluit:  31-03-2022  

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 verhogen van het dak  
Locatie:   Havenstraat 2 a   
Datum ontvangst:  01-04-2022  

Activiteit:  Inrit/Uitweg 
Voor:    het realiseren van een inrit 

voor het parkeren in de tuin  
Locatie:   Leeuwerikstraat 31   
Datum ontvangst:  27-03-2022  

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

wagen  
Locatie:   Hilmar J. de Haanstraat 1 a   
Datum ontvangst:  01-04-2022  

Activiteit:  Weg aanleggen of 
   veranderen 
Voor:   het realiseren van een  
   in- uitrit  
Locatie:   Van Lennepstraat 27   
Datum ontvangst:  28-03-2022  

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 gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten 
behandeling hebben gelaten:

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:    Van Eesterensingel 125, 

Alblasserdam // Asbest  
00244938

Locatie:   Van Eesterensingel 125   
Datum ontvangst:  29-03-2022  

Vergunningen en Meldingen, 13 april 2022

Vaststelling beleidsregels Eenmalige 
Energietoeslag Drechtsteden

Vaststelling beleidsregels vrijlating  
giften, schadevergoedingen en  
erfenissen

Verkeersbesluiten

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 

Voor:    het bouwen van een twee-
laagse aanbouw met terras 
aan de achterzijde van de 
woning  

Locatie:   Oost Kinderdijk 21   
Datum besluit:  01-04-2022  

Activiteit:  Kap 
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand  

Locatie:   Kattenwiel 1   
Datum besluit:  01-04-2022  

Activiteit:  Kap
Voor:    Het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden 
(onbekend)  

Locatie:   Kattestaart 4   
Datum besluit:  30-03-2022  

Van Rechtswege verleende vergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat de volgende 
omgevingsvergunning van rechtswege is ver-
leend:

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
maken bekend dat zij het volgende verkeersbe-
sluit hebben genomen: 

•  Verbod om stil te staan met een voertuig op di-
verse locaties bij ondergrondse afvalcontainers 

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


