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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

Laatste raadsverga-
dering 
De laatste vergadering 
met de oude raad ging 
om het vaststellen van 
drie bestemmingsplan-
nen. Er was sprake van 
één project van drie 
bestemmingen, nl. bij 
de oude wasserij aan 
de Pijlstoep, de oude 
zaak van Baas aan de 
Oost-Kinderdijk en de locatie van de oude kas-
sen van Jonker. Deze laatste locatie zorgde voor 
de nodige discussies en maakte de keuze ook 
best moeilijk. We zijn ons als CU bewust van 
het algemeen belang en de verbinding van de 
drie projecten, waardoor ook een stuk vervui-
ling bij de voormalige wasserij gesaneerd zal 
worden. Dit zorgde ervoor dat wij hebben in-
gestemd met de plannen. Dit gevoelige project 
mag alleen uitgevoerd worden door de overlast 
voor de omwonenden te minimaliseren. De CU 
heeft hiertoe een oproep gedaan richting de 
ontwikkelaar.

Nieuwe periode
Iets meer dan de helft 
van de Alblasserdam-
mers heeft bij de 
gemeenteraadsverkie-
zingen gestemd. Aan 
de gekozen raadsleden 
is het om het geschon-
ken vertrouwen waar 
te maken. En om het 
vertrouwen van de niet 
stemmers de komende 
periode te winnen. Ons 
dorp heeft behoefte aan stabiliteit en daad-
kracht. We staan echt voor serieuze uitdagin-
gen. De aanpak van de wooncrisis, betaalbare 
zorg om ook in de toekomst goede zorg te kun-
nen leveren, verbeteren van de kwaliteit van 
de buitenruimte en veiligheid. Als VVD willen 
we de mouwen opstropen en die verantwoor-
delijkheid nemen. We hopen snel met andere 
partijen tot een werkbare coalitie te komen 
zodat we met elkaar aan de slag kunnen. Aan 
ons zal het niet liggen. Wij durven kiezen en 
durven doen. Daar staan wij als VVD voor. 

#SamenAlblasserdam
Met die allesomvat-
tende slogan is het 
CDA de verkiezingen 
ingegaan. Drie zetels, 
een mooi resultaat.  
Dank aan alle stem-
mers. Met daarnaast 
drie burgerraadsleden 
hebben wij een krach-
tige fractie en gaan wij 
de komende vier jaar 
Alblasserdam nog mooier maken. Afgelopen 
week is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. 
Voor een groot aantal een herhaling, voor een 
enkeling een nieuwe belevenis. Zo ook voor 
mij.  Een bijzondere dag. Want hoe mooi is het 
om in dit land te mogen kiezen op een partij of 
persoon van jouw voorkeur. De feestvreugde 
voelde ook ongemakkelijk. Niet ver hier van-
daan wordt pijnlijk duidelijk wat gebrek aan 
democratie kan veroorzaken. Het is daarom 
zaak de democratie te koesteren. Dit betekent 
voor u stemmen en voor ons raadsleden het 
beste ervan maken!

Nieuw raadslid
Mijn eerste blik op 
de raad en wat een 
feestelijke! Als nieuw 
verkozen raadslid  
voor D66 mocht ik 
afgelopen woensdag 
namelijk voor de 
eerste keer aan de 
raadstafel plaatsne-
men, de belofte  
afleggen ten overstaan 
van de burgermeester 
en in het bijzijn van de gemeenteraad, de 
griffie en een goed gevulde publieke tribune. 
Een start van wat niet anders kan zijn dan een 
leerzame periode, waarin ik mij mag gaan 
inzetten voor Alblasserdam. Ik wil alle  
raadsleden graag feliciteren met hun  
benoeming en bedanken voor het warme 
welkom. Ik kijk ernaar uit om Alblasserdam 
samen nog mooier, fijner, groener en vooral  
toekomstbestendiger te maken!

Afscheid nemen en 
vooruitblikken
Met de woorden ‘vaart 
wel’ nam Harrold van 
Vliet onlangs afscheid 
van de raad. De afge-
lopen 8 jaar heeft hij 
met passie en getrouw-
heid zijn werk voor 
de Alblasserdamse 
samenleving mogen 
verrichten. Die avond 
namen wij ook afscheid van ons burgerraads-
lid Adriaan Huisman. Een stille werker op de 
achtergrond die altijd op een rustige manier de 
juiste woorden op het juiste moment wist uit te 
spreken. Beide heren gaan wij missen. 
Met de woorden ‘zo waarlijk helpe mij God 
almachtig’ werden op 30 maart jl. vijf SGP 
raadsleden beëdigd. Voor Eric Boersma, na 
acht jaar afwezigheid in de raad, was dat zeker 
een bijzonder moment. Nogmaals dank voor 
het in ons gestelde vertrouwen. De SGP-fractie 
hoopt dat vertrouwen niet te beschamen. Vaart 
wel, met Gods hulp.

Vertrouwen
Dank voor uw stem 
tijdens de gemeente-
raadsverkiezingen.  
En bijzonder dank voor 
uw stem voor de PvdA! 
Het opkomstpercentage 
van de verkiezingen 
daalde naar 56,5% 
i.p.v. 59,3% in 2018. 
Hoe moeten we deze 
cijfers interpreteren? 
Zorgelijk, omdat een 
groot aantal mensen niet heeft gestemd.  
De belangrijkste reden is een gebrek aan  
vertrouwen in de landelijke en gemeentelijke 
politiek. Het kan ook zijn dat er een te grote 
afstand is tussen gemeenteraad en burgers.  
Als raadsleden hebben we een rol om onze inwo-
ners meer bij de gemeentepolitiek te betrekken. 
Dit kunnen we doen door nog meer uitleg te 
geven over besluiten en hoe deze tot stand zijn 
gekomen. We staan voor enorme uitdagingen 
zoals jeugdhulp, zorg, wonen en energietransi-
tie. Laten we dit met en voor elkaar aanpakken.

D66 -  
Tessa Stegman 

CDA -  
Erno Hartsuiker 

VVD - Herman 
Verweij 

SGP - 
Jaco Brand 

PvdA-   
René Zonnebeld 

ChristenUnie -  
Jako Sterrenburg

Nieuws

Geef uw  
gezondheid  
een BOOST!
Meer bewegen, gezonder eten of vaker  
afspreken met vrienden. We maken vaak  
goede voornemens, maar we brengen ze  
nog niet altijd in de praktijk. Deze week rolt  
bij u een brief van de burgemeester op de  
deurmat. Daarbij zit een boekje vol tegoed-
bonnen van organisaties in ons dorp.  
Door deze bonnen te gebruiken kunt u  
ontdekken hoe zij u kunnen helpen om gezonder 
te leven. En om uw goede voornemens om te 
zetten in daden.

Gezonde keuzes
De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk 
gezondheid is. Met een goede gezondheid 
zijn we over het algemeen weerbaarder en 
herstellen we sneller. Ook goed in je vel zitten 
hoort daar bij. Als het gaat over ziekte en ge-
zondheid hebben we lang niet alles zelf in de 
hand. Maar door de manier waarop we leven 
en de keuzes die we maken kunnen we onze 
gezondheid wel een handje helpen.

Fit en groen
Alblasserdam wil een groen en fit dorp zijn 
waar iedereen kan sporten, bewegen en 
gezond kan leven. Gelukkig hebben we in ons 
dorp veel verenigingen, clubs, ondernemers 
en organisaties die ons daarbij kunnen helpen. 
Van tennisles tot voedingsadvies en van  
wandelen tot yoga. Dus: blader het boekje 
door, kies iets uit dat u aanspreekt en geef  
uw gezondheid een BOOST!

WIJ DOEN MEE, JIJ OOK?
WWW.ALBLASSERDAM.NL/GEZOND



Bruggetje
afgesloten van 11
t/m 14 april 2022

LSV GBKN, MIN I&M, ProRail, RWS, Esri, HERE, Garmin, GeoTechnologies, Inc., USGS

Kadaster, Esri, HERE, Garmin, GeoTechnologies, Inc.,
USGS

Locatie bruggetje

Vervangen brug
Afgesloten
Omleiding

Buitenpad

Blokweerweg

Vossestaart
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Plaats
 
Landvast*
Haven 4,
Alblasserdam 
 
Landvast*
Haven 4,
Alblasserdam
 
Andreas Kerk 
Jacob van Heemskerckstraat 19
Dordrecht 
 
Andreas Kerk 
Jacob van Heemskerckstraat 19
Dordrecht 
 
Gesloten - Goede Vrijdag 
 
De Parel 
Talmastraat 9 
Hardinxveld-Giessendam
 
 

Plaats
 
SC Movado 
Vincent van Goghstraat 110 
Dordrecht
 
Andreas Kerk 
Jacob van Heemskerckstraat 19
Dordrecht 
 
Gesloten 
 
 
 
De Parel 
Talmastraat 9 
Hardinxveld-Giessendam
 
Gesloten - Goede Vrijdag
 
MFA de Beemd 
Beemdweg West 9 
Oud-Alblas / Molenlanden 
 
 
 

Dag

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd?

Tijd
Tussen 12.00 - 18.00 uur

Legitimatie
Neem een geldig rijbewijs, paspoort of
ID-kaart mee. 

Kinderen 
Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen alleen op afspraak terecht bij de
vaste vaccinatieplekken in Gorinchem, Dordrecht en Puttershoek.
 
Meer informatie over corona 
Wilt u meer informatie over de vaccinatie tegen corona? Kom dan gerust om
uw vragen te stellen. U kiest zelf of u de vaccinatie wilt.
 
Herhaalprik
U kunt op onze vaste vaccinatieplekken in Gorinchem, Dordrecht en
Puttershoek op afspraak terecht voor uw herhaalprik.

Prikken in de buurt  
11 april t/m 16 april

 

U kunt zonder afspraak terecht voor uw 1ste, 2de en boosterprik op 
onderstaande vaccinatieplekken. Vaccinatie tegen corona is gratis.

Maandag  
 
 
 
Dinsdag 
 
 
 
Woensdag 
 
 
 
Donderdag
 
 
 
Vrijdag  
 
Zaterdag  

*Landvast open van
 12.30  - 17.30 uur 

Week 

15
 

*Landvast open van
 13.30  - 18.30 uur 

Nieuws

Nieuws

Hoe gaat het met de vluchtelingen uit Oekraïne 
in ons dorp? Hoe is hun opvang geregeld?  
Kunnen zij hier gaan werken? Kunnen hun 
kinderen naar school? Om antwoord te geven 
op deze en andere vragen laten wij de komende 
weken vluchtelingen en mensen die hen helpen 
aan het woord. U vindt de verhalen op onze 
website: www.alblasserdam.nl (klik op de knop 
Informatie Oekraïne).

Oekraïens gezin in huis
Het eerste artikel draait om Mariska Gerrets 
uit Alblasserdam. Zij en haar man en kinderen 
hebben het gezin van hun Oekraïense vriendin 
Polina Lysytski in huis genomen. In een  
volgend artikel legt een medewerksters van de 
gemeente uit hoe de registratie van  
vluchtelingen in zijn werk gaat.

Draaiboek
De hulp aan Oekraïense vluchtelingen verloopt 
anders dan bijvoorbeeld aan de Syrische  
vluchtelingen in 2015. Er is dit keer geen landelijk 

of lokaal draaiboek en er zijn geen landelijke 
of lokale instellingen bemand met mensen om 
direct aan de slag te gaan. De hulpverlening 
verloopt op dit moment vooral via vrijwilligers 
en instanties zoals Vluchtelingenwerk. 

Informatie- en ontmoetingspunt 
In de Havenkerk aan de Ieplaan is een infor-
matie- en ontmoetingspunt voor vluchtelingen 
uit Oekraïne en de hierbij betrokken Alblasser-
dammers. Eén plek voor alle vragen, eventueel 
met hulp van een tolk. Vluchtelingenwerk, de 
Stichting Welzijn Alblasserdam en de gemeente 
hebben het informatiepunt opgezet. Voorlopig 
is het open op maandag van 13.00 tot 15.00 uur. 
Als dat nodig is, gaat het langer en vaker open.

Meer over de opvang van vluchtelingen in onze 
regio leest u op de website van de Veiligheids-
regio Zuid-Holland Zuid: www.zhzveilig.nl.  
Vragen aan de gemeente kunt u telefonisch 
stellen via 14078 of via een e-mail aan  
oekraine@alblasserdam.nl.

Van maandag 11 tot vrijdag 15 april vervangen 
we de kleine brug voor fietsers en voetgangers 
aan het Buitenpad. In deze week is er geen 
doorgaande route vanaf de Karper naar het 
bruggetje richting molengebied en andersom. 
De grote brug naar het molengebied blijft 

via de omleidingsroute bereikbaar. Fietsers 
leiden we om met omleidingsborden. Op de 
kaart ziet u de tijdelijke route. U kunt tot aan 
het bruggetje nog wel gebruik maken van het 
Buitenpad om te wandelen. De weg is dan 
doodlopend. 

Vluchtelingen en hulpverleners delen 
hun ervaringen

Vervanging bruggetje Buitenpad

Nieuws

Vanaf volgende week kunt u in Landvast opnieuw 
een vaccinatie tegen corona krijgen. De GGD 
opent hier in de laatste drie weken van april weer 
een tijdelijke vaccinatielocatie. Vanaf 11 april bent 
u op maandag- en dinsdagmiddag welkom voor 
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 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- 
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 openings-
tijden.

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 cultureel centrum Landvast
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Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
melding in het kader van activiteitenbesluit 
milieubeheer hebben ontvangen:

Activiteit:
• Milieu (melding)

Voor: Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
Inrichting: Kubota Holdings Europe B.V.

Het gaat over het oprichten van een bedrijf 
gespecialiseerd in re-assemblage (monteren van 
opties) van tractoren, opslag van onderdelen en 
distributie van afgemonteerde tractoren, onder-
delen en tractor-body's.

Locatie: Hoogendijk 2A en 2B te Alblasserdam
Datum ontvangst: 14 maart 2022

Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-22-405781.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, 
onder verwijzing naar het zaaknummer,  
inlichtingen worden ingewonnen bij de  
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 
078 - 770 85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat 
deze bekendmaking uitsluitend een informa-
tief karakter heeft.

Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving:   het houden van  
incidentele festiviteit met 
versterkte muziek op  
26 april 2022

Locatie:   Dam 65 Alblasserdam
Datum besluit:  31 maart 2022
Zaaknummer:  Z-22-403232

Omschrijving:   standplaats voor de 
verkoop van aardappelen, 
groente en fruit op  
donderdagen van 24 maart 
2022 tot en met 23 maart 
2027

Locatie:    Wilgenplein te gemeente 
Alblasserdam

Datum besluit:  23 maart 2022
Zaaknummer:  Z-22-404804

Omschrijving:   het houden van een collecte 
voor Stichting Maag,  
Lever Darm van 20 t/m  
25 juni 2022

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  23 maart 2022
Zaaknummer:  Z-22-405793

Omschrijving:   het houden van een toer-
tocht Kids & Cars op 9 april 
2022 van Alblasserdam 
naar Papendrecht

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  23 maart 2022
Zaaknummer:  Z-22-403116

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  
bezwaar 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.

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 renoveren van het  
appartementencomplex  
en het plaatsen van  
balkons aan de gevel  

Locatie:   Rijnstraat 102    
Datum besluit:  23-03-2022   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO   
Voor:   het bouwen van een  
woning   
Locatie:   West Kinderdijk 333   
Datum besluit:  23-03-2022   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:    het vellen of te doen  

vellen van een houtopstand 
(1 es)   

Locatie:    Waalsingel tegenover 
huisnummer 52   

Datum besluit:  25-03-2022   

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). 
       
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 samenvoegen van 2 

panden   
Locatie:   Fop Smitstraat 50    
Datum ontvangst:  21-03-2022   

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een  

hijskraan voor hijswerk-
zaamheden   

Locatie:   Zeilmakersstraat 10    
Datum ontvangst: 23-03-2022   
  
Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een  

nokverhoging aan de  
achterzijde en een dakkapel 
in het voordakvlak   

Locatie:   Parallelweg 64   
Datum ontvangst:  25-03-2022   

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een  

dakopbouw   
Locatie:    W B van der  

Veldenstraat 28  
Datum ontvangst:  25-03-2022   
 
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. 
       
 Vergunningen en Meldingen, 6 april 2022

Ontvangst activiteitenbesluit  
milieubeheer Hoogendijk 2A en 2B 




