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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.

 

Blik op de raad

De kop is er af
De nieuwe raad is 
geïnstalleerd, de 
waarnemend voorzit-
ter is gekozen (Herman 
Verweij, gefeliciteerd!), 
de commissies zijn  
bemenst en alle bloe-
men zijn uitgedeeld.  
De SGP-fractie staat 
in de startblokken om 
aan de slag te gaan met 
de grote opgaven die voor ons liggen.  
Hoe houden we de gemeentebegroting gezond? 
Hoe zorgen we voor voldoende woningen?  
Hoe geven we de energietransitie vorm?  
Hoe richten we de zorg in voor jongeren en 
ouderen? Maar de belangrijkste opgave ligt 
misschien wel op het gebied van de samenleving. 
Het is verdrietig dat onze burgemeester moet 
constateren dat het klimaat in Alblasserdam 
verhardt. De SGP is er klaar voor om, samen-
werkend met andere politieke partijen, keuzes 
te maken die goed zijn voor ons mooie dorp.  
U mag ons daarop aanspreken.

Nieuw begin…
Dinsdag 19 april was al 
de tweede vergadering 
voor de nieuwe raad. 
Voor D66 betekende 
dit de benoeming van 
ons burgerraadslid 
Remco de Boer, die 
ook in de afgelopen 
periode al ervaring 
opdeed. In de raad 
van mei zal ook Arne 
Verwoert als nieuw D66 
burgerraadslid benoemd worden. Met raadslid 
Tessa Stegman zijn zij de nieuwe gezichten 
in onze fractie. Met nieuwe mensen komen 
nieuwe ideeën en inzichten en dat is goed voor 
de lokale politiek. Het recente nieuws over het 
resultaat van de coalitie-onderhandelingen 
maakt voor D66 het nieuwe begin voor de ko-
mende periode compleet. Met een vernieuwde, 
energieke fractie zien we de komende periode, 
waarin we bestuurlijke verantwoordelijkheid 
willen dragen, met vertrouwen tegemoet.

Actie
Tijdens de raadsver-
gadering zijn voor 
de PvdA drie burger-
raadsleden benoemd. 
Van harte gefeliciteerd 
Coby, Jan en Orhan! 
Ze zijn allen actief in 
de lokale politiek en 
tezamen met de raads-
leden vertegenwoordi-
gen zij de PvdA tijdens 
de commissievergaderingen. In gesprek met 
Alblasserdammers hebben we het vaak over 
een onzeker inkomen, stijgende huren, hogere 
energiekosten, duurdere boodschappen, hoge 
zorgkosten en een minimumloon  
dat geen leefbaar loon is. Betalingsproblemen 
en schulden komen dan heel dichtbij.  
Dit laatste heeft impact op het welzijn, gevoel 
dat je er mag zijn en dat je er toe doet.  
Door dicht bij onze inwoners te staan en te weten 
wat zij nodig hebben kunnen we hier met elkaar 
verandering in brengen. Vroeg signalering en 
preventie zijn daarbij heel belangrijk.

Klaar voor de start
Nu het nieuwe college 
nog niet gevormd is 
en het oude college 
binnenkort afscheid 
neemt, was de raad 
van april beleidsarm. 
Wel hebben we nieuwe 
burgerraadsleden 
benoemd per fractie. 
Alle fracties van de zes 
partijen zijn nu op volle 
sterkte en dat geeft 
vertrouwen voor de toekomst. Als burgerraads-
lid maak je kennis met het raadswerk en word 
je als het ware ingewerkt. En dat is nu het geval 
met maar liefst dertien burgerraadsleden! Het 
CDA is blij met haar burgerraadsleden Daniëlle 
de Jong, Robert van der Rhee en André Ruikes. 
Met hun eigen achtergrond en expertise vullen 
zij de CDA-fractie aan. Zo is de raad klaar voor 
de nieuwe raadsperiode. We verwachten dat 
de raad in mei weer beleidsrijk is, met debat en 
besluiten. Daar doen we het tenslotte voor.

Benoeming  
commissieleden
In de raadsvergade-
ring van 19 april zijn 
dertien commissiele-
den benoemd. Voor 
de ChristenUnie zijn 
dit Jeroen Heijkoop en 
Anita van Schijndel-Bol. 
Jeroen zal zich in gaan 
zetten voor de  
commissie grondgebied 
en wordt vertegenwoordiger bij de auditcom-
missie en Anita voor de commissie samenle-
ving. Als ChristenUnie wensen wij hen Gods 
Zegen toe bij dit belangrijke werk en zijn  
dankbaar dat zij zo hun steentje kunnen  
bijdragen aan de Alblasserdamse  
samenleving.

Na verkiezingen weer 
kiezen! 
De verkiezingsuitslag 
in Alblasserdam kende 
twee winnaars, D66 en 
de VVD. In de verhou-
dingen is er eigenlijk 
niets gewijzigd. Maar er 
zijn wel keuzes te maken 
met wie je als VVD in een 
college wil zitten. Dat 
beslis je uiteraard niet 
alleen. Een onafhankelijk 
formateur heeft met elke partij gesproken en uit-
eindelijk gaan er vier partijen (VVD, CDA, D66 en 
CU) met elkaar werken aan een collegeakkoord 
voor de komende vier jaar. Die keuze is dus 
gemaakt. En nu zullen er nog keuzes gemaakt 
moeten worden over wat we wel willen doen en 
wat niet meer. Het moet tenslotte betaalbaar 
blijven en de gemeentelijke financiën zijn helaas 
niet rooskleurig. Maar dat is een mooie uitdaging 
voor ons. Ons motto is tenslotte Durven kiezen, 
Durven doen! En dat gaan we doen!

CDA –  
Margreet de Deugd

PvdA –  
René Zonnebeld

D66 – 
Ramon Pardo Kruidenier

CU –  
Jako Sterrenburg

VVD –  
Arjan Dekker

SGP –  
Eric Boersma

Nieuws

Nieuws

Heeft u een laag 
inkomen?
Vraag de  
energietoeslag 
aan
De prijzen van energie zijn de laatste maan-
den hard gestegen. Het Rijk verlaagt dit jaar 
daarom voor iedereen de energiebelasting. 
Mensen met een laag inkomen kunnen  
bovendien een toeslag krijgen.

De Sociale Dienst Drechtsteden keert deze 
toeslag uit namens onze gemeente.  
Mensen die een bijstandsuitkering krijgen of 
die in 2022 geen gemeentebelasting hoeven 
te betalen hebben de toeslag al gekregen. 
Andere mensen met een laag inkomen kunnen 
de toeslag zelf aanvragen op de website van 
de sociale dienst.  
Daar kunt u ook lezen of u recht heeft op de 
toeslag: www.socialedienstdrechtsteden.nl/
nieuws/aanvragen-eenmalige-energietoeslag

Afvalinzameling 
op Bevrijdingsdag
Op Bevrijdingsdag (donderdag 5 mei) komt 
HVC gewoon langs om de bakken te legen, 
is de klantenservice van HVC op de normale 
tijden bereikbaar en is afvalbrengstation 
open. HVC verwacht extra drukte op het 
afvalbrengstation met Bevrijdingsdag, houd 
rekening met een langere wachttijd of kom op 
een andere dag langs. 
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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

Nieuws

Geeft de provincie haar geld uit aan de juiste 
dingen? Houdt de provincie rekening met alle 
inwoners en onderwerpen? Als u hierover wilt 
meepraten kunt u zich aanmelden voor het 
gesprek voor een beter Zuid-Holland.  
Dit evenement is op 20 mei van 9:00 uur tot 
13:00 uur in het Archeon in Alphen aan den 
Rijn. Honderd inwoners van Zuid-Holland gaan 
in gesprek over het provinciale beleid van het 
afgelopen jaar. Bent of kent u een enthousiaste 
deelnemer die zijn/haar stem wil laten horen? 
Meld u dan voor 1 mei aan via  
https://v100zuidholland.pzh-events.nl/ 

Meepraten over het werk van de provincie, 
maar waarom?
Dit evenement biedt inwoners de kans om mee 
te praten over één van de 6 beleidsthema's: 
bereikbaarheid, natuur, economie, energie, 
wonen en leefomgeving. De Provinciale Staten 
gebruiken de gesprekken als input voor ‘het 
debat over de verantwoording’ op 15 juni.

Aanmelden
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op de website 
en meld je vóór 1 mei aan via  
https://v100zuidholland.pzh-events.nl/

Praat mee over het werk van de provincie

Nieuws

Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van 
oorlogsgeweld en op 11 mei staan we stil bij  
de slachtoffers van het bombardement op 
Alblasserdam van 11 mei 1940. 

Herdenking 4 mei
Dit jaar is er op woensdag 4 mei weer een 
openbare plechtigheid bij het monument aan 
de Polderstraat. Hierbij is iedereen welkom.  
U kunt op 4 mei rond 19.00 uur de Vesper 
bijwonen in Cultureel Centrum Landvast.  
Na afloop start op het Raadhuisplein om  
19.40 uur de stille tocht richting het oorlogs-
monument aan de Polderstraat. Daar vindt de 
openbare plechtigheid plaats met de traditionele 

2 minuten stilte om 20:00 uur en een toespraak 
door burgemeester Paans.

Herdenking 11 mei 
Ook dit jaar staan we weer stil bij het bombar-
dement op Alblasserdam van 11 mei 1940.  
Om deze gebeurtenis op een passende manier 
te herdenken zullen op de vier tijdstippen 
waarop de bommen vielen kerkklokken luiden. 
Het 4 mei comité Dodenherdenking Alblas-
serdam en de gemeente roepen u op om 
op woensdag 11 mei de Nederlandse- en/of 
Alblasserdamse vlag halfstok te hangen. Zo 
herdenken we allen die zijn omgekomen tijdens 
het bombardement op 11 mei 1940.

Herdenkingen op 4 en 11 mei

Vergunningen & Bekendmakingen

De gemeente Alblasserdam heeft het voornemen 
om stroken grond tussen de achterzijde van 
Vijverhof 2 tot en met 6 en het gebouw aan 
de Ieplaan 2 uit te geven zodat deze stroken 
grond juridisch bij de genoemde percelen 
gevoegd kan worden. Deze stroken grond  
zijn uitsluitend bereikbaar via de woningen 
gelegen aan de Vijverhof 2 tot en met 6, 
waardoor redelijkerwijs geen andere serieuze 
gegadigde in aanmerking kan komen voor 
deze verkopen. 

Wilt u reageren op deze verkopen dan kunt 
u dit binnen 10 dagen schriftelijk kenbaar 

maken aan het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam 
of per mail aan ld.vermaas-goedhart@ 
alblasserdam.nl. Uw reactie kan alleen in  
behandeling worden genomen als u de  
volgende gegevens vermeldt:

Uw naam en adres, een duidelijke omschrijving  
van de kennisgeving waarop u reageert 
(bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie), 
de reden waarom u meent in aanmerking te 
komen voor aankoop van deze strook grond, het 
telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar 
bent, de datum en uw handtekening.

Voornemen om grond te verkopen

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het verbouwen van de 2e 

verdieping en vergroten van 
de zolder van de woning   

Locatie:   West Kinderdijk 185 
Datum besluit:  15-04-2022   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO  
Voor:    het plaatsen van een  

dakopbouw en een dak-
kapel   

Locatie:   Reederijstraat 11 
Datum besluit:  13-04-2022   
 
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   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:    het kappen van 3-tal bomen   
Locatie:   Kerkstraat 187    
Datum besluit:  13-04-2022   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of doen vellen 

van een houtopstand  
(veldesdoorn))   

Locatie:   Oost Kinderdijk 7    
Datum besluit:  12-04-2022   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het plaatsen van een  

hijskraan voor  
hijswerkzaamheden   

Locatie:   Zeilmakersstraat 10    
Datum besluit:  13-04-2022     
 
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  
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 aanvragen om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het plaatsen van een  
dakopbouw en een  
dakkapel   

Locatie:   Kastanjelaan 10    
Datum besluit:  15-04-2022   
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Vergunningen & Bekendmakingen (vervolg)

Activiteit:  Kap  
Voor:    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand  
(Platanus x hispanica  
(plataan))   

Locatie:   Rapenburg 1   
Datum besluit:  12-04-2022   
       
Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de  
gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het doorbreken  

van de draagmuur   
Locatie:   Akkerwinde 19    
Datum ontvangst: 15-04-2022   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen  

van een dakopbouw  
en een  
dakkapel   

Locatie:   Lindelaan 21    
Datum ontvangst: 14-04-2022   
 

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het realiseren van een 

gevelwijziging   
Locatie:   Newtonweg 14    
Datum ontvangst:  14-04-2022   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO  
Voor:    Ten behoeve van opvang 

vluchtelingen tijdelijke  
wijziging bestemmingsplan   

Locatie:   Ieplaan 9   
Datum ontvangst: 12-04-2022   
 

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. 
    
Vergunningen en Meldingen,  
28 april 2022
       
              
     




