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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.

Warme ontvangst 
Na acht weken voel ik mij niet echt een ‘nieuwe’ 
wethouder meer. Toch gebruik ik deze column 
om me wat meer over mezelf te vertellen. Ik 
ben Margreet de Deugd en sinds juni wethou
der sociaal domein in Alblasserdam. Ik houd 
me bezig met onderwijs en met steun aan 
inwoners die dat nodig hebben. Daarbij kunt 
u denken aan het vinden van geschikt werk, 
goede zorg voor jong en oud en steun bij aller
lei problemen. Bijvoorbeeld op het gebied van 
geld of binnen het gezin.

Moestuin
Samen met mijn man Huug woon ik met veel 
plezier bij het Mavopark in Alblasserdam. Het 
is een heerlijke plek en onze moestuin op het 
volkstuincomplex is op loopafstand. Momen
teel is het oogsttijd en eten we elke dag vers 
van het land. Vanuit ons huis zijn we ook snel in 
de prachtige polder, waar we graag wandelend, 
schaatsend of fietsend van de natuur genieten. 

Onderwijs
Voordat ik wethouder werd heb ik diverse 
functies in het onderwijs gehad. Ik begon als 
leerkracht in het basisonderwijs. Om mezelf 
verder te ontwikkelen volgde ik de studie 
pedagogische wetenschappen. Daarna werd ik  
docent op de pabo in Den Haag. Het opleiden 
van nieuwe leerkrachten vond ik geweldig. Na 
mijn verhuizing van Katwijk naar Alblasserdam 
in 2007 ben ik terug gegaan naar het basison
derwijs. Tot 1 augustus 2022 was ik directeur 
van twee dorpsscholen: in Heukelum en Spijk. 

Raadslid
Mijn onderwijservaring neem ik mee in mijn 
werk als wethouder.  Ook ken ik sommige 
onderwerpen van het sociaal domein al uit de 
tijd dat ik (burger) raadslid was. Ik was acht jaar 

actief in de fractie van het CDA. Ik ervaar het 
als een voorrecht om me nu nog intensiever 
in te zetten voor het dorp. Uiteraard doe ik dat 
niet alleen, maar samen met de drie andere 
wethouders. 

Zomer
De afgelopen twee maanden waren hectisch: 
afscheid nemen op school en inwerken bij de 
gemeente. Gelukkig is er nu in de vakantie
periode meer tijd voor langere gesprekken, 
stukken lezen en werkbezoeken. Dat laatste 
vind ik belangrijk. Ik wil mensen ontmoeten, 
verbinding maken en samen zijn. Dankzij mijn 
schoonfamilie en de kerk De Brug (voorheen 
Ontmoetingskerk) heb ik 15 jaar geleden een 
open en warme ontvangst gehad in het dorp. 
Maar dat is niet vanzelfsprekend. Zo’n warme 
samenleving gun ik iedereen. Daar ga ik me de 
komende vier jaar sterk voor maken!

Margreet de Deugd, 
wethouder

Blik op ons college

Heeft u al gebruik gemaakt van de waardebon 
om energiebesparende producten mee te 
kopen? U kunt voor 60 euro tochtstrips, led
lampen of bijvoorbeeld een water besparende 
douchekop kopen. Online of bij winkels in 
de buurt. Zo willen wij u helpen aan de slag 
te gaan met energie besparen. Er zijn nog 
ongeveer 100 cadeaubonnen beschikbaar voor 
huurders, dus wees er snel bij. Alle cadeau
bonnen voor koopwoningen zijn al vergeven.

Aanvragen
U kunt de waardebon aanvragen door naar 
www.regionaalenergieloket.nl/cadeaubon te 
gaan. Daar voert u uw postcode in. Vervolgens 
klikt u op de knop ‘cadeaubon aanvragen’. 
Heeft u de cadeaubon al, dan kunt u op de 
knop ‘cadeaubon gebruiken’ klikken. U vindt 
daar de voorwaarden, deelnemende winkels en 
een lijst met producten die u met de cadeau
bon kunt krijgen.

Gratis energiebesparende producten 
voor huurders

Nieuws

Nieuws

In augustus opent de GGD weer 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 IDkaart 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, 
HardinxveldGiessendam, OudAlblas en Oud
Beijerland. 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 gemeen
ten. 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 openingstijden.

Vaccineren kan weer in Landvast



Vergunningen & Bekendmakingen

Defect voertuig aan Pieter de 
Hooghplaats wordt verwijderd 
Op 24 juni maakte het college van burgemees-
ter en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam bekend dat op onderstaande 
locatie een voertuig op de weg is geplaatst:

Locatie: Parkeervak aan de Pieter de 
Hooghplaats
Soort voertuig: Aanhangwagen
Kenteken: Onbekend
Merk: Onbekend 
Kleur: Grijs met een bruine bodemplaat 
 
Dit voertuig staat langer dan drie aaneenge-
sloten dagen op de openbare weg, verkeert 
in onvoldoende staat van onderhoud en/of in 
een kennelijk verwaarloosde toestand. Dit is in 
strijd met de Algemene Plaatselijke 
Verordening. De eigenaar/ houder van dit 
voertuig kan niet worden achterhaald.  
 
Daarom maakte het college op 24 juni 2022 
een voornemen voor toepassing van een last 
onder bestuursdwang kenbaar. De eigenaar of 
houder van dit voertuig had vanaf dat moment 
veertien dagen om het voertuig te verwijderen 
en verwijderd te houden uit de Gemeente 
Alblasserdam. 
Na de bekendmaking van 24 juni is geen 
zienswijze ingediend. Het voertuig is ook niet 
verwijderd. Het college gaat daarom over tot 
oplegging van een last onder bestuursdwang 
op grond van artikel 125 Gemeentewet in 
samenhang met artikel 5:21 e.v. van de Alge-
mene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat het 
college dit voortuig verwijdert. 
 

Voordat het college het voertuig verwijdert, 
heeft eigenaar/houder drie dagen om de over-
treding te beëindigen en beëindigd te houden. 
Indien de overtreding dan niet is beëindigd, 
gaat het college de opgelegde bestuursdwang 
toepassen. Eventuele kosten kunnen verhaald 
worden bij de eigenaar of houder.
Voor vragen kunt u contact opnemen met team 
Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 
14 078. Een schriftelijke reactie kan gestuurd 
worden naar handhaving@alblasserdam.nl.

Bezwaar
Tegen deze beschikking kunt u als belang-
hebbende binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking, schriftelijk bezwaar maken. 
In uw bezwaarschrift vermeldt u:
Uw naam en adres; datum;
het besluit waartegen u bezwaar maakt;
de redenen van uw bezwaar;
uw handtekening.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente Alblasserdam,
Postbus 2
2950AA ALBLASSERDAM 
 
Het indienen van een bezwaar heeft geen 
schorsende werking voor de beschikking waar-
tegen het bezwaar zich richt. Om het besluit te 
schorsen kan (als ook bezwaar wordt gemaakt) 
een verzoek worden gedaan tot het treffen 
van een voorlopige voorziening. Een verzoek 
om een voorlopige voorziening moet worden 
gericht aan de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam.

Voor eventuele vragen kan contact opgenomen 
worden met team Toezicht en Handhaving via 
14 078.

Gemeentenieuws

Dorp met karakter

Vergunningen & Bekendmakingen

Uitschrijving uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
hebben besloten de adresgegevens te wijzigen 
van:
Naam  Geboren  Datum uitschrijving
Aktemur, KR 18-12-1998 23-06-2022
 
Het laatst in de basisregistratie personen 
(BRP) opgenomen adres is niet meer juist. Een 
nieuwe verblijfplaats is bij de gemeente niet 
bekend.
De gemeente heeft na onderzoek de volgende 
adresgegevens opgenomen:  
Adres  : onbekend 
Woonplaats : onbekend 
Land  : onbekend 
De registratie als inwoner van Nederland is 
hiermee beëindigd.

De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven 
aan allerlei instellingen zoals: 
belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioen-
fondsen en zorgverzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzienin-
gen zoals:  
toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW 
en pensioen.
Bezwaar 
Bent u belanghebbende en bent u het niet 
eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaar-
schrift naar het college van burgemeester en 
wethouders. Dit doet u binnen zes weken na 
de dag van deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar 
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het 
college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 2, 2950 AA  Alblasserdam.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de 
volgende gegevens vermeldt:
 
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving 
van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
(bijvoorbeeld een kopie van deze publica-
tie); de reden waarom u bezwaar maakt; het 
telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar 
bent; de datum en uw handtekening.

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 com-
fort 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 duurzamehuizenroute.nl

Inspiratie om te verduurzamen
Nieuws
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Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunningen hebben 
verleend: 

Activiteit: Bouw   
Voor: het aanpassen van de gevel nieuwbouw 
bouwproject   
Locatie: Nieuwland Parc 200 en 210   
Datum besluit: 18-07-2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het plaatsen van  installaties op terrein   
Locatie: Hoogendijk 2 c   
Datum besluit: 20-07-2022   
 
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). 
      
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 bouwen van een appartementen-
gebouw   
Locatie: West Kinderdijk (sectie A, nummer 
8738/ perceel tegenover West Kinderdijk 
105 en 107)   
Datum ontvangst: 19-07-2022   

Activiteit: Bouw   
Voor: het maken van een dubbele 
nokverhoging   
Locatie: Randweg 133   
Datum ontvangst: 22-07-2022   
 
Activiteit: Bouw  
Voor: het maken van een dubbele 
nokverhoging   
Locatie: Randweg 135   
Datum ontvangst: 22-07-2022   
 
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met 
regels RO, Kap, Reclame  
Voor: het bouwen van een bedrijfsgebouw   
Locatie: Staalindustrieweg 11   
Datum ontvangst: 22-07-2022   
 
Activiteit: Bouw, Werk of werkzaamheden 
uitvoeren  
Voor: watergunning   
Locatie: Dam 24   
Datum ontvangst: 20-07-2022   
 
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 3 augustus 2022 




