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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.  
Tel.: 078 - 202 11 11,  
email: alblasserdam@jeugdteamszhz.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 www.fixi.nl of de Fixi-app kunt u snel 
digitaal een melding doen over gebreken 
of ongemakken in de openbare ruimte. 
Denk bijvoorbeeld aan een kapot 
speeltoestel of een gat in de weg.  
Voor wensen of vragen over beleid 
gebruikt u ons contactformulier.

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
Gemeentenieuws is een uitgave van de 
gemeente Alblasserdam. Heeft u vragen 
naar aanleiding van deze pagina of wilt u 
reageren? Stuur dan een mail naar 
communicatie@alblasserdam.nl.

Nieuws

In augustus opent de GGD een tijdelijke 
vaccinatielocatie in Landvast. Hier kunt u op 
maandag- en dinsdagmiddag terecht voor vra-
gen over het vaccin tegen corona. Ook kunt u 
er gratis en zonder afspraak uw eerste, tweede 
of boostervaccinaties 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 ons dorp en in andere 
gemeenten.

Ook in andere gemeenten
Behalve in ons dorp zijn er deze maand 
vaccinatielocaties in Dordrecht, Gorinchem, 
Hardinxveld-Giessendam, Oud-Beijerland en 
Zwijndrecht. U hoeft niet per se naar de locatie 
in uw eigen dorp. 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.

Vaccineren kan in Landvast

Nieuws

Een plastic zak met oud brood, een glazen 
potje met een bedorven saus en oude plant in 
een plastic potje. Deze spullen zitten nog regel-
matig tussen het ingezamelde gft-afval terwijl 
glas en plastic er niet in thuishoren. De groene 
bak is alléén voor gft en etensresten. 
U bent er mooi vanaf en HVC maakt er groen 
gas en compost van.

Goed voor de bodem 
Een groot deel van die compost komt terecht 
op het land van tuinders en telers. Tuinder Jan 
Jacob Gootjes neemt zo’n 500.000 kilo com-
post per jaar af. “Groente-, fruit- en tuinafval 
en etensresten zijn een belangrijke grondstof 
om onze producten op te laten groeien”, zegt 
hij. Hij gebruikt graag compost omdat het de 
organische stof in de bodem verbetert. Voor 
Jan Jacob is het belangrijk dat het compost zo 
schoon mogelijk is, zodat zijn bodem dat ook 
blijft. “Een klein minpuntje is dat er soms kleine 
stukjes glas en plastic in zitten”, zegt hij.

Schoon compost maken
In de installaties doet HVC er alles aan om 
vervuiling er zoveel mogelijk uit te halen. Dat 
doen ze door het ingezamelde gft-afval los te 
schudden en meerdere keren te zeven. Toch 

blijven er soms kleine stukjes achter. Uw hulp 
is daarom nodig. Zorg er voor dat in uw gft-bak 
alléén afval zit wat er in hoort. Dan kan er 
schone compost van gemaakt worden.   

Groente-, fruit- en tuinafval beter 
bruikbaar maken

Ook etensresten kunnen in de 
groene container

Etensresten, schillen, botjes en visgraten. 
Al dit afval mag in de gft-bak of container 
zodat HVC er weer groen gas en compost 
van kan maken. Lastig of vies? Niet met 
deze tips:

•  Zorg dat u uw etensresten en snij-restjes 
makkelijk kwijt kunt. Zet een bakje op het 
aanrecht en verzamel daar gedurende de 
dag al het gft in. 

•  Laat vochtige etensresten eerst even 
uitlekken.

•  Gebruik biologisch afbreekbare zakjes om 
uw etensresten in te verpakken en weg te 
gooien in de gfte-container. Deze zakjes 
hebben een kiemplantlogo of OK  
Compostlogo. 

Tuinder Jan Jacob Gootjes tussen de pootaardappelen.
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Gezond eten en drinken mee naar school

TROMMEL 
ZONDER 

ROMMEL

Gratis  
boekje vol tips en 
inspiratie! Hier 

verkrijgbaar

Nieuws

Moet u iets regelen met de overheid en hebt 
u daarbij hulp nodig? Dan kunt u sinds kort 
terecht bij een nieuw spreekuur in de 
bibliotheek. 

Online formulieren invullen
De gemeente, zorgverzekering, de Belasting-
dienst. Ze hebben allemaal websites waarop je 
aanvragen en andere online formulieren moet 
invullen. En dat is niet altijd even makkelijk. 
Zeker niet als je het nog nooit eerder hebt 
gedaan. Daarom houdt Nick de Jong van de 
Bibliotheek Alblasserdam sinds kort spreekuur 

voor vragen over het regelen van digitale 
zaken. Gratis, ook als u geen lid bent. Nick 
denkt met u mee en geeft informatie zodat u 
verder kunt. Voor wie wil, heeft de bibliotheek 
een beveiligde computer beschikbaar om 
meteen aan de slag te gaan. 

Spreekuur
Het spreekuur is op maandag van 10.00 uur 
tot 11.30 uur, dinsdag van 15.30 uur tot 17.00 
uur en vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur. Het 
wordt gehouden midden in de bibliotheek van 
Alblasserdam in De Rederij, Cortgene 2. 

Bieb helpt bij digitale zaken

Nieuws

Hoe zorgt u dat uw kinderen na de vakantie 
naar school gaan met een goed gevulde brood-
trommel? De GGD Zuid-Holland Zuid helpt een 
handje met lunchtrommelboekjes en tips van 
een diëtist. U vindt de boekjes vanaf deze week 
bij onder meer de bibliotheek en diverse super-
markten. Bij de start van het nieuwe schooljaar 
ligt het boekje ook bij de basisscholen.

Advies van diëtist
Van maandag 15 tot en met donderdag 18 
augustus kunt u advies krijgen van een diëtist 
van Westland-Gezond, praktijk voor voeding, 
beweging en leefstijl. Die vindt u in een kraam-
pje in de Lidl supermarkt aan het Wilgenplein. 
De diëtist kan u meer vertellen over voeding en 
voorbeelden laten zien van broodtrommeltjes 

met een gezonde inhoud. Op maandag en 
donderdag is de diëtist er van 9.00 tot 12.00 
uur en op dinsdag en woensdag van 14.00 tot 
17.00 uur.

Gezonde toekomst
Alblasserdam is sinds 2022 een zogenoemde 
JOGG gemeente. JOGG staat voor jongeren op 
gezond gewicht. Samen met andere orga-
nisaties willen we kinderen en jongeren op 
allerlei manieren helpen om gezonde keuzes te 
maken. Een gezonde toekomst begint met een 
gezonde jeugd is het idee achter JOGG. Daarom 
doen we mee met de campagne ‘Trommel 
zonder rommel’ die de GGD Zuid-Holland Zuid 
samen met JOGG Zuid-Holland Zuid heeft 
opgezet. 

Tips voor goed gevulde broodtrommel

De gemeente Alblasserdam wil dit najaar de 
opkoopbescherming invoeren. Dit betekent 
dat huizen tot 355.000 euro niet meer mogen 
worden verhuurd. We hopen op deze manier 
dat inwoners gemakkelijker een geschikte en 
betaalbare koopwoning kunnen vinden. De 
gemeenteraad neemt in september een besluit 
over dit voorstel. Daarna gaat de regel direct in.

Niet verhuren
De druk op de woningmarkt is in het hele land 
groot. Starters hebben grote moeite om een 
betaalbaar huis te vinden. Een van de oorzaken 
is dat beleggers goedkope panden opkopen 
om ze daarna te verhuren. Met de opkoop-
bescherming gaan we dit tegen. Panden die 
na invoering van de nieuwe regels verkocht 

worden, mogen het eerste jaar niet verhuurd 
worden. De opkoopbescherming geldt alleen 
voor nieuwe eigenaren. Huizen die nu al in 
handen van beleggers zijn, mogen blijven 
worden verhuurd. 

Goedkope huizen
De opkoopbescherming geldt voor alle 
woningen in het hele dorp. De aankoop-
prijs moet onder de Nederlandse Hypotheek 
Garantie (NHG) grens liggen. In 2022 ligt die 
op een bedrag van 355.000 euro. De nieuwe 
regel wordt opgenomen in de Huisvestingsver-
ordening. Over vijf jaar wordt gekeken of de 
maatregel goed werkt. 

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft Arie van ‘t Zelfde benoemd tot voorzitter 
van de Adviescommissie Straatnaamgeving. Hij 
volgt André Ruikes op die lid is geworden van 
de gemeenteraad. 

Onafhankelijk 
Omdat de adviescommissie onafhankelijk is 
van het gemeentebestuur kan een raadslid niet 
ook lid zijn van de advies commissie.
Arie van ‘t Zelfde nam dit voorjaar afscheid van 
de gemeenteraad waar hij sinds 2010 inzat. 

Historische vereniging 
Wim de Ruiter en Gerrit Woudenberg zijn voor 
vier jaar herbenoemd. Zij zitten in de  
commissie namens de historische vereniging 
West-Alblasserwaard. Arend de Jong die ook lid 
was namens de historische vereniging, moest 
om gezondheidsredenen stoppen.

Samenstelling commissie
De commissie bestaat nu uit Arie van ‘t Zelfde 
(voorzitter), Wim de Ruiter, Gerrit Woudenberg 
en een ambtelijk secretaris en ondersteuner 
van de gemeente Alblasserdam. De gemeente 
zal André Ruikes en Arend de Jong een passend 
afscheid aanbieden.

Advies
Het vaststellen, veranderen en intrekken van 
straatnamen gebeurt door het college van 
B&W. Sinds 2010 bestaat de Adviescommissie 
Straatnaamgeving Alblasserdam. Deze 
commissie geeft het college advies over 
straatnamen en namen voor gemeentelijke 
gebouwen en objecten. 

Opkoopbescherming om 
woningzoekenden te helpen

Veranderingen in Adviescommissie 
Straatnaamgeving

Nieuws

Nieuws
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Vergunningen & BekendmakingenVergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving: het houden van een versmarkt 
op 10 september 2022
Locatie: Rembrandtlaan 100 te gemeente 
Alblasserdam
Datum besluit: 26 juli 2022
Zaaknummer: Z-22-408924

Omschrijving: het houden van een loterij op 
17 september 2022 ten behoeve van Stichting 
Havenfestival
Locatie: Van Eesterensingel 131 te gemeente 
Alblasserdam
Datum besluit: 26 juli 2022
Zaaknummer: Z-22-411775

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet eens 
is met dit besluit, binnen zes weken na dagte-

kening 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 be-
zwaar 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.

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 uitbreiden van de bestaande terras   
Locatie: Dam 65   
Datum besluit: 26-07-2022   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met 
regels RO   
Voor: het uitbreiden van het bedrijfspand 
d.m.v. herindelen van de bestaande (bedrijfs-
gebonden)kantoorruimte, dichtzetten bestaan-
de entree en toevoegen van een nieuwe entree   
Locatie: Nieuwland Parc 415   
Datum besluit: 25-07-2022   
 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenminste 
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). 
       
Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
besloten hebben de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning te verlengen met een 
beslistermijn van 6 weken: 

Activiteit: Roerende zaken   
Voor: het plaatsen van een 6m3 container   
Locatie: Brasem 5   
Datum besluit: 28-07-2022   
 
Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen: 

Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van een tijdelijke RECO 
containerlift   
Locatie: Koningin Wilhelminaweg 67   
Datum ontvangst: 28-07-2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van zonnepanelen op het 
dakvlak aan de voorzijde   
Locatie: Van Eesterensingel 205   
Datum ontvangst: 26-07-2022   
 
Activiteit: Kap  
Voor: het kappen ivm ziekte van een walnoten-
boom in de tuin van Ruigenhil 4   
Locatie: Ruigenhil 4   
Datum ontvangst: 25-07-2022   
 
Activiteit: Roerende zaken  
Voor: Plaatsen puincontainer + tegels voor 1 
week op 1 parkeerplaats   
Locatie: Rietgors 32   
Datum ontvangst: 28-07-2022   
 
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, 
woensdag 10 augustus 2022




