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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 
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.

  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam  gemAlblasserdam

Oorlog en vrede
Sinds 24 februari staat het leven van de 
inwoners van Oekraïne op zijn kop. De aanvallen 
van Rusland hebben al voor veel schade en 
slachtoffers gezorgd en het einde is helaas nog 
niet in zicht. De oorlog in Oekraïne betekent 
ook dat aan 77 jaar vrede in Europa een einde 
is gekomen. Op plekken die minder ver weg 
zijn dan een vakantiebestemming als Malaga 
wordt gevochten op leven en dood. De wereld 
voelt ineens een beetje minder veilig.

Groot hart
Heel veel Oekraïners zijn op de vlucht geslagen 
en inmiddels ook in ons land en in ons dorp 
terechtgekomen. Zo'n veertig vluchtelingen zijn 
liefdevol opgevangen bij gastgezinnen in ons 
dorp. Wie zijn huis openstelt voor mensen in 
nood heeft een groot hart.

Opvanglocaties
Achter de schermen werken we aan het opzetten 
van opvanglocaties. We gaan in elk geval het 
kerkgebouw van de Evangelische Gemeente 
Jozua hiervoor geschikt maken. Ook maken we 
plannen om de Havenkerk als opvanglocatie 
in te richten. Hierbij werken we nauw samen 
met de kerkbesturen en met het Diaconaal 
Platform. Tal van vrijwilligers hebben al aan-
geboden om te komen helpen in de nieuwe 
opvanglocaties. Ik heet alle Oekraïners in ons 
dorp van harte welkom! Ik hoop dat ze tot rust 
kunnen komen en alle spanning en narigheid 
van hun vlucht een plek kunnen geven.

Vieren en herdenken
Terwijl in hun land een oorlog woedt, maken 
wij ons op voor Koningsdag en daarna voor 4, 5 
en 11 mei. Op 4 mei herdenken we de slachtof-
fers die vielen toen wij bezet werden door ons 
buurland. Op 11 mei gaan onze gedachten 
naar het bombardement van Alblasserdam in 
1940. Tijdens Koningsdag en op 5 mei vieren 

Blik op ons college

we dat we in een vrij land leven en dat we 
Nederlanders zijn. Door de oorlog in Oekraïne 
krijgen al deze momenten een andere lading. 

Oekraïense vlag
Ik gun de vluchtelingen in ons dorp dat ze een 
beetje met ons kunnen meevieren en herdenken. 
Dat de vrolijkheid en warmte van Koningsdag ook 
op hen afstraalt. Ik verwacht dat Alblasserdam-
mers weer massaal de vlag zullen uithangen. 
Het zou mij niet verbazen om hier en daar een 
Oekraïense vlag te zien wapperen tussen al het 
oranje en rood, wit, blauw.

Jaap Paans
uw burgemeester

Nieuws

Op maandag 25 en dinsdag 26 april is de 
tijdelijke vaccinatielocatie van de GGD in Land-
vast nog open. Hier kun u in de middag terecht 
met vragen over het vaccin tegen corona. 
Ook kunt u er gratis en zonder afspraak uw 
eerste, tweede of boostervaccinatie halen. 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 regelmatig tijdelijke 
vaccinatielocaties in de regio. Deze tijdelijke 
locaties komen naast de vaste vaccinatielocaties 
in Gorinchem, Dordrecht en Puttershoek.

Ook in andere gemeenten
Tot en met zaterdag 30 april zijn de tijdelijke 
locaties te vinden in Alblasserdam, Dordrecht, 
Hardinxveld-Giessendam 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 gemeenten open. 
Op het plaatje bij dit bericht ziet u de adressen 
en de openingstijden.

Op feestdagen gesloten
Let op: op Koningsdag (woensdag 27 april) zijn 
de vaccinatielocaties dicht.

Vaccinatie halen in Landvast kan nog 
twee dagen

Hieronder de vertaling in het Oekraïens van het welkomstwoord aan de vluchtelingen uit de 
column van de burgemeester.

Я щиро вітаю всіх українців у нашому селі! 
Сподіваюся, ви зможете розслабитися і 
впоратися з усіма напругами і неприємностями, 
пов’язаними з від'їздом зі своєї країни.

Бургомістр Яап Паанс.

Burgemeester heet Oekraïners welkom
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Het is niet meer nodig om vier uur van tevoren 
een rit te reserveren met de Drecht- en/of 
Wijkhopper. Sinds 19 april kunt u weer net als 
voorheen minimaal een uur van tevoren een rit 
reserveren. De aangepaste reserveringstijd had 
te maken met corona.

Stroomlijn
Om een rit te reserveren of voor vragen kunt 
u contact opnemen met het bedrijf Stroomlijn, 
via telefoonnummer: 088 - 505 8505. 
Meer informatie is te vinden op de website 
van de Sociale Dienst Drechtsteden: 
www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws.

Reserveren wijkhopper gaat weer 
zoals voorheen

Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam maakt bekend dat op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) de bestemmingsplannen Pijlstoep 31, 
Oost Kinderdijk 137-145 en Oost Kinderdijk 
187a op 22 februari 2022 door de gemeen-
teraad gewijzigd zijn vastgesteld. Het besluit 
hogere grenswaarden Oost Kinderdijk 137-145 
is op 21 december 2021 door het college van 
burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam vastgesteld. Vanaf donderdag 21 april 
2022 tot en met woensdag 1 juni 2022 liggen 
de vastgestelde stukken voor zes weken ter 
visie. 

Ter inzage 
Het plangebied bevindt zich in het westen van 
Alblasserdam. De bestemmingsplannen 
betreffen: 

1. Pijlstoep 31
De wasserij heeft haar activiteiten ter plaatse 
enige tijd geleden beëindigd. Het voornemen 
bestaat om het gebouw te slopen, de be-
staande bedrijfswoning om te zetten naar een 
reguliere burgerwoning en de overige gronden 
in te zetten als tuin.

2. Oost Kinderdijk 137-145
Dit is het perceel van ‘Baas Wooncentrum’. 
Om de leegstand ter plaatse te kunnen oplos-
sen, bestaat het voornemen om de bebouwing 
te slopen en een gebouw met 18 appartemen-
ten te realiseren. 

3. Oost Kinderdijk 187a
Momenteel is hier een kassencomplex gesitu-
eerd. Het voornemen bestaat om dit kassen-
complex te slopen en hier 18 grondgebonden 
woningen te realiseren. 

De m.e.r. procedure is niet van toepassing. 
De plannen en de bijbehorende stukken zijn 
ook digitaal te zien en te downloaden op 
www.alblasserdam.nl > Ruimtelijke plannen > 
Bestemmingsplannen > Pijlstoep - Oost Kinder-
dijk en op www.ruimtelijkeplannen.nl

(1. NL.IMRO.0482.pijlstoep31112-vg01, 2. 
NL.IMRO.0482.okinderdijk139111-vg01, 3. 
NL.IMRO.0482.okinderdkassen110-vg01).

Beroep 
Tijdens de periode van terinzagelegging kun-
nen belanghebbenden beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). 
Degene die beroep heeft ingesteld, kan tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening (schor-

sing) indienen bij de voorzitter van de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Inwerkingtreding van het besluit 
De bestemmingsplannen en het besluit hogere 
waarden geluid treden in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroepster-
mijn afl oopt. Als tijdens de beroepstermijn 
naast een beroepschrift ook een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend, treden de 
bestemmingsplannen en het besluit hogere 
waarden geluid niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlo-
pige voorziening kan worden ingediend bij de 
voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. U kunt een beroep- of 
verzoekschrift ook digitaal indienen bij de 
afdeling bestuursrechtspraak via 
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. 
De formulieren in dit loket zijn uitsluitend 
bedoeld voor burgers en u moet daarvoor wel 
beschikken over een elektronische handteke-
ning (DigiD). Kijk op de genoemde website voor 
de precieze voorwaarden. U kunt ook contact 
opnemen met de Raad van State in Den Haag. 
Het telefoonnummer is 070 - 426 44 26. Aan 
het instellen van beroep en het indienen van 
een verzoek om voorlopige voorziening zijn 
kosten verbonden. Voor meer informatie over 
de hoogte hiervan kunt u contact opnemen 
met de griffi  er van de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.  

Kennisgeving kostenverhaalovereenkomst 
Pijlstoep 31, Oost Kinderdijk 137-145 en 
Oost Kinderdijk 187a 
Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam maken ingevolge artikel 6.24 derde lid van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 
14 februari 2022 een kostenverhaalovereen-
komst (anterieure overeenkomst) is gesloten 
tussen de gemeente Alblasserdam en Oost-
Kinderdijk B.V. In de overeenkomst zijn afspra-
ken vastgelegd ten behoeve van de beoogde 
ontwikkeling.

Ter inzage
Een korte zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de anterieure overeenkomst ligt vanaf 
donderdag 21 april 2022 tot en met woensdag 
1 juni 2022 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage. De overeenkomst zelf ligt niet 
ter inzage. Tegen de anterieure overeenkomst 
is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Alblasserdam, 20 april 2022 
Burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam

Bekendmakingen over Pijlstoep 31, 
Oost Kinderdijk 137-145 en Oost 
Kinderdijk 187a

Rond Koningsdag (27 april) komt afvalinzame-
laar HVC mogelijk op een andere dag langs 
dan u gewend bent. Wilt u weten op welke 
dag uw bak 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 ook 
instellen dat u een melding ontvangt wanneer 
HVC langskomt en kunt u opzoeken welk afval 
in welke bak hoort.

Afvalbrengstations gesloten op feestdagen
De afvalbrengstations zijn op feestdagen 
gesloten. De dagen voor en na feestdagen zijn 
vaak drukker. Mocht een bezoek toch nood-
zakelijk 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
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 veranderen en vergro-
ten van de woning door het 
plaatsen van een opbouw 
op de aanbouw aan de 
achterzijde   

Locatie:    Polderstraat 149   
Datum besluit:  05-04-2022   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het plaatsen van een 
nokverhoging   

Locatie:   Hobbemalaan 17   
Datum besluit:  06-04-2022   

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO, Inrit/Uitweg, 
Werk of werkzaamheden 
uitvoeren   

Voor:    het realiseren van tijdelijke 
bouwwegen, werkterreinen 
en inritten (ADA)   

Locatie:    Kadastraal perceel 
Alblasserdam D 129   

Datum besluit:  08-04-2022   

Vergunningen & Bekendmakingen

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

mijn bak geleegd?

 vroegtijdig 

hvcgroep.nl

Vergunningen & Bekendmakingen
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Vergunningen & Bekendmakingen (vervolg)

Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen omgevingsvergunning-
vrij hebben verklaard: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van zonnepa-

nelen op het zijdakvlak van 
een woonhuis   

Locatie:   Cornelis Smitstraat 6   
Datum besluit:  08-04-2022   

Activiteit:  Bouw, Monument  
Voor:    het verplaatsen van de 

Marifoonantenne   
Locatie:    Grote Beer 1 

(brug over de Noord)   
Datum besluit:  06-04-2022   

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 

Rotterdam, 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 aanvraag om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het verbouwen van de 2e 

verdieping en vergroten van 
de zolder van de woning   

Locatie:   West Kinderdijk 185   
Datum besluit:  04-04-2022   

Ingediende aanvragen om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de vol-
gende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Activiteit:   Brandveilig gebruik 
(vergunning) (Uitgebreid) 

Voor:    melding brandveilig gebruik   
Locatie:   Ampèrestraat 6   
Datum ontvangst:  08-04-2022   

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO   

Voor:    tijdelijke wijziging van het 
bestemmingsplan i.v.m. 
opvangen vluchtelingen   

Locatie:   Ampèrestraat 6   
Datum ontvangst:  08-04-2022   

Activiteit:  Reclame   
Voor:    het plaatsen van een 

bouwbord De Manege 
Polderstraat   

Locatie:   Polderstraat 9   
Datum ontvangst:  04-04-2022   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het plaatsen van een 

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

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 ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvraag voor een omgevingsver-
gunning buiten behandeling hebben gelaten: 

Activiteit:   Bouw, Werk of werk-
zaamheden uitvoeren  
Buiten behandeling 
gelaten 

Voor:    het legaliseren van de 
geplaatste portokabin en 2 
slagbomen op het 
parkeerterrein   

Locatie:   nabij Zuiderstek 20   
Datum ontvangst:  08-04-2022   

Vergunningen en Meldingen, 
woensdag 20 april 2022
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