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Postadres:  Postbus 2, 
2950 AA Alblasserdam

Bezoekadres:  Cortgene 2,
 2951 ED Alblasserdam

Telefoon: 14078 (vijfcijferig)

Website: www.alblasserdam.nl 

Volg ons ook op social media

 @gemAlblasserdam

  gem.Alblasserdam

  gemAlblasserdam

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.fi xi.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.
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Gezond eten en drinken mee naar school

TROMMEL 
ZONDER 

ROMMEL

Gratis
boekje vol tips en 
inspiratie! Hier 

verkrijgbaar
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Tips voor goed gevuld broodtrommel
Nieuws

Hoe zorgt u dat de kinderen weer naar school 
gaan met een goed gevulde broodtrommel? 
De GGD Zuid-Holland Zuid helpt een handje 
met lunchtrommelboekjes. U vindt ze bij 
onder meer de bibliotheek, diverse super-
markten en bij de basisscholen.

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. 

Opgeladen weer aan het werk

Hoe was uw zomer? De mijne was heerlijk en ik 
heb genoten van de vakantie. Samen met mijn 
vrouw ben ik in Denemarken geweest. Het was 
heerlijk om daar rond te reizen. We verbleven 
regelmatig weer op een andere plek (meestal 
bij een boerderij). Wat mij daarbij opviel, was 
het vertrouwen waarmee de Denen mensen 
benaderen. Een mooi voorbeeld hiervan is de 
manier van betalen voor onze overnachtingen. 
Meermalen mochten we het geld gewoon in 
een envelop door de brievenbus gooien. 
De verhuurder vertrouwde zijn gasten en deze 
vorm was nu eenmaal het gemakkelijkste voor 
alle betrokkenen. 

Deze zomer hebben we ook twee trouwerijen 
gevierd. Zowel onze oudste als de jongste zoon 
zijn in het huwelijk getreden. Mooie momenten 
in het leven om samen met familie en vrienden 
te vieren. 

Uitdaging
Inmiddels is het reces voorbij en ben ik weer 
volop aan het werk. De voorbereidingen voor 
besluiten en vergaderingen zijn in volle gang. 
Diverse onderwerpen vragen om aandacht: 
duurzaamheid, wonen, armoede, verkeer en ga 
zo maar door. Dat wordt een grote uitdaging 
voor het gemeentebestuur. Maar we doen het 
niet alleen. We willen ook inwoners, maat-
schappelijke partners en ondernemers bij onze 
opgaven betrekken. We doen het samen. 

Bewoners
Participatie wordt steeds belangrijker en is de 
sleutel tot gedragen plannen. Alblasserdam 
heeft hier al veel ervaring mee. Bijvoorbeeld bij 
de herinrichting van De Vang en de ontwikke-
ling van plannen voor De Drentsehof. 
Ook voor de aanpak van de bekende bocht aan 

Blik op ons college

de Oost Kinderdijk hebben we participatie 
ingezet. Begin juli  was er een bijeenkomst 
met omwonenden in het gemeentehuis. 
Daar hebben we met elkaar gesproken over 
de situatie ter plekke, mogelijke oorzaken en 
oplossingsrichtingen. Na de vakantie zetten we 
dat gesprek voort. Samen met bewoners werken 
we aan de verkeersveiligheid. Hoe dat er 
precies uit gaat zien weten we nu nog niet. 
We willen de oplossing juist samen met 
bewoners vormgeven. 

'Samen zijn we Alblasserdam', is ons motto. 
Met de bocht aan de Oost Kinderdijk in ons 
achterhoofd zouden we dit ook kunnen 
uitwerken tot: 'samen maken we Alblasserdam 
(verkeers-) veiliger'. 

Marten Japenga, 
wethouder duurzame en leefbare wijken



Gemeentenieuws

De hoge energiekosten zorgen nog steeds voor 
financiële problemen bij veel inwoners.  
Daarom is landelijk besloten om mensen met 
een laag inkomen een extra toeslag uit te keren. 
Het gaat dit keer om een bedrag van € 500. 
Iedereen met een inkomen lager dan 120% van 
het wettelijk sociaal minimum komt hiervoor in 
aanmerking. Dit zijn dezelfde inwoners die eer-
der al € 800 energietoeslag hebben gekregen.  
De Sociale Dienst informeert hen schriftelijk 
over de extra toeslag. 

Meer informatie en aanvragen eenmalige 
energietoeslag
Heeft u nog geen eenmalige energietoeslag 
aangevraagd? Of wilt u meer informatie over  
de eenmalige energietoeslag? Op de website 
van de Sociale Dienst Drechtsteden,  
www.socialedienstdrechtsteden.nl, is meer 
informatie te vinden. Via de website is het  
ook mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Nieuws

Extra € 500 eenmalige energietoeslag 
voor inwoners met laag inkomen

Nieuws

Heeft u plannen om te verbouwen? Of wilt u 
energie besparen in uw woning? Neem dan 
eens een kijkje bij huiseigenaren die u zijn 
voorgegaan op het platform van de Nationale 
Duurzame Huizen Route. Via dit onafhankelijke 
platform delen huiseigenaren hun ervaringen 
met duurzaam bouwen en wonen. Ze vertellen 
hoe ze hun huis aanpasten met bijvoorbeeld 
isolatie, een (hybride)warmtepomp en  
zonnepanelen. 

Ervaar duurzaam wonen van dichtbij
Via de website bekijkt u voorbeelden, komt u 
in contact met een huiseigenaar in de buurt en 

kunt u om advies vragen. Ook kunt u het  
comfort van een duurzaam huis ervaren tijdens 
de tiende editie van de Duurzame Huizen Route 
op 29 oktober en 5 november. Dan stellen 
honderden huiseigenaren hun woning open 
voor bezoekers. 

Zelf inspireren?
Heeft u al duurzaamheidsmaatregelen 
genomen en wilt u anderen inspireren?  
Meld uw huis aan op de website en deel uw 
ervaringen en tips! Kijk voor meer informatie 
op www.duurzamehuizenroute.nl

Laat u inspireren om uw huis 
duurzamer te maken

Kennisgeving beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Reguliere voorbereidingsprocedure 
Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Activiteit:  Roerende zaken        
Voor:    Container op parkeerplaats 

neerzetten ten behoeve van 
afvoer afval verbouwing.         

Locatie:   Zeelt 76              
Datum besluit:  09-08-2022   

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzenddatum 
van deze besluiten. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en bevat ten minste 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 aanvragen om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken:
 
Activiteit:  Bouw
Voor:    het realiseren van een 

bouwplaats     
Locatie:   Rijnstraat 130     
Datum ontvangst:  09-08-2022     

Activiteit:  Bouw, Handelen in strijd  
   met regels RO  
Voor:   het plaatsen van een 
   nokverhoging   
Locatie:   Frans Halslaan 26      
Datum ontvangst:  09-08-2022     

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, Roerende zaken  
Voor:    het renoveren van de 
    pannendaken en het 

plaatsen van een steiger/
afvalcontainer   

Locatie:   Havenstraat 2   
Datum ontvangst:  07-08-2022   
 
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,  
woensdag 24 augustus 2022

Vergunningen & Bekendmakingen
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Bieb helpt bij contact met de overheid
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 

Nieuws

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. 




