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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.

Denkt u met ons mee?

Dit voorjaar kreeg ons dorp een nieuw ge-
meentebestuur voor de komende vier jaar. 
De burgemeester en de wethouders willen in 
die periode stappen zetten en doelen berei-
ken. Een mooi en goed bereikbaar dorp, met 
voldoende huizen, een sociaal vangnet en veel 
groen. Hun ideeën hierover bespreken zij graag 
met inwoners, ondernemers, verenigingen en 
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organisaties. U bent van harte welkom om op 7 
en 8 september mee te praten. De gesprekken 
vinden plaats in de Rederij. Wilt u meedenken 
en meepraten? Houd dan een van deze 
avonden tussen 19:00 - 21:30 vrij. 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
praatmee@alblasserdam.nl. Geef in uw mail 
aan of u 7 of 8 september wilt komen.

Gemeentelijke adviescommissie 
Straatnaamgeving vergadert
Op 29 augustus 2022 vergadert de gemeente-
lijke Straatnaamadviescommissie in de Rederij, 
Cortgene 2, vanaf 13.15 uur over de naamgeving 
van Plan Polderstraat/Korteland. Deze vergade-
ring is openbaar. 
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Wilt u gebruik maken van het  
spreekrecht? Meld u dan vóór 25 augustus 
2022, 12.00 uur bij de secretaris van de  
commissie mevrouw C. Corbeau, 
c.m.corbeau@alblasserdam.nl.

De gemeente gaat na 1 juli 2023 grafbedekkingen 
verwijderen van algemene graven waarvan de 
uitgiftetermijn van 20 jaar is verlopen. Het gaat 
om de volgende graven:
•  Vak Z, lijn 09 - hierin is begraven van 8  

september 2001 tot en met 5 juni 2002 
•  Vak Z, lijn 08 – hierin is begraven van 10 juni 

2002 tot en met 25 juni 2003
Bent u belanghebbende van één van deze 
graven? Lees dan onderstaande informatie en 
neem zo nodig tijdig contact met ons op.

Herbegraven of cremeren
U kunt de stoffelijke resten laten opgraven  
en herbegraven. Op de Oude Torenhof is 
herbegraven mogelijk in een nieuw of bestaand 
particulier graf. Hieraan zijn kosten verbonden. 
Zie daarvoor onze tarievenverordening.  
Het is ook mogelijk de stoffelijke resten te laten 
cremeren of op een andere begraafplaats te 
laten herbegraven. Neem in dat geval ook tijdig 
contact op met het betreffende crematorium 
of begraafplaats voor het regelen van vervoer 
en de nieuwe bestemming, en hun tarieven. 
Hiervoor kunt u ook een uitvaartonderneming 
inschakelen. Een aanvraag voor opgraven en 
herbegraven of cremeren dient uiterlijk 25 
juni 2023 bij ons ontvangen te zijn.

Ruimen stoffelijke resten
Kiest u niet voor herbestemming van de  
stoffelijke resten, dan worden deze op een later 
moment geruimd. Hierover wordt niet individu-
eel gecorrespondeerd. Dit wordt wel gepubli-
ceerd via de daarvoor bestemde kanalen.  
Bij ruiming blijven de stoffelijke resten op de 
Oude Torenhof, in een anoniem verzamelgraf.

Ophalen of vernietigen grafbedekking
Bent u belanghebbende en u wilt niet laten  
opgraven, maar wel het monument ophalen? 
Laat dit dan tijdig weten aan onze beheerder,  
via telefoonnummer 06-23748676. Alle reste-
rende gedenktekens en voorwerpen worden na 
1 juli 2023 verwijderd en vernietigd.

Meer informatie
De gemeente stuurt zoveel mogelijk belang-
hebbenden van deze graven een brief met 
informatie. Heeft u geen brief gekregen maar 
bent u wel belanghebbende en wilt u een 
aanvraag doen voor herbegraven of cremeren? 
Neem dan contact met de gemeente op via  
gemeente@alblasserdam.nl, of neem contact 
op met onze Begraafplaatsadministratie,  
Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam of telefoon-
nummer 14-078.

Mededeling over graven waarvan 
uitgiftetermijn is verlopen
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Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit:  Kap      
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (wilg) 
i.v.m. de aanleg van een 
nieuwe voetgangersbrug        

Locatie:   Groene Zoom 30           
Datum besluit:  03-08-2022

Activiteit:  Kap 
Voor:    het vellen of doen vellen 

van een houtopstand (spar)  
Locatie:   Vijverhof 31 
Datum besluit:  02-08-2022  

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:    het plaatsen van een 6 m3 

container  
Locatie:   Brasem 5   
Datum besluit:  03-08-2022  

Activiteit:  Roerende zaken
Voor:    Plaatsen puincontainer + 

tegels voor 1 week op 1 
parkeerplaats  

Locatie:   Rietgors 32   
Datum besluit:  01-08-2022  
        
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij 
hebben verklaard:

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van  

zonnepanelen  
Locatie:   Dam 57 a   
Datum besluit:  03-08-2022  

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 
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  

Locatie:   Prinses Marijkestraat 24   
Datum besluit:  05-08-2022  

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO

Voor:    het gebruiken van het  
terras aan de achterzijde 
van het pand voor Horeca 
categorie 2

Locatie:   Dam 41   
Datum besluit:  02-08-2022  

Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning  
hebben ontvangen:

Activiteit:  Bouw
Voor:    het plaatsen van een  

tuinhuis  
Locatie:   Noord en Landzigt 5   
Datum ontvangst:  31-07-2022  

Activiteit:  Roerende zaken
Voor:    Container op parkeerplaats 

neerzetten ten behoeve van 
afvoer afval verbouwing.  

Locatie:   Zeelt 76   
Datum ontvangst:  03-08-2022  

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, 
17 augustus 2022
      

Vergunningen & Bekendmakingen


