
UITNODIGING

Het gemeentebestuur van Alblasserdam nodigt u graag 
uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op woensdag 
11 januari 2023 van 19.00 uur tot 22.00 uur in Landvast. 
De burgemeester zal om 19.45 uur beginnen met de 
nieuwjaarsspeech.
 
Alblasserdam gaat in de periode van 2022 – 2026 aan de 
slag om toe te werken naar een toekomstbestendig  
fit en groen dorp in de polder. Dit betekent dat we 
nastreven een duurzaam dorp te zijn, waarin we oog 
hebben voor elkaar en iedereen zich thuis voelt.
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie kunt u in gesprek  
met de vier nieuw benoemde wethouders,  
Freek de Gier, Margreet de Deugd, Ramon Pardo en 
Marten Japenga. Zij staan u graag te woord over hun 
inzet om met het uitvoeringsprogramma in 2023 de 
eerste stappen te zetten op het nastreven van de 
vastgestelde ambities. 

Ook is er vanaf 20.30 uur gelegenheid om afscheid te 
nemen van burgemeester Jaap Paans. Op 31 januari 2023 
stopt hij na 7,5 jaar als burgemeester van Alblasserdam.

Simone van Heeren
Secretaris

Herman Verweij
Vice voorzitter gemeenteraad

WOENSDAG 11 JANUARI 2023

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2023

Locatie Landvast, Haven 4, Alblasserdam
  van 19.00 uur tot 22.00 uur
19.45 uur Nieuwjaarsspeech 
20.30 uur Gelegenheid tot afscheid nemen van 
  burgemeester Jaap Paans

Gemeentenieuws
Dorp met karakter

  

14 december 2022

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.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.
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Oog voor elkaar
December is een maand met twee gezichten. 
Mensen kijken ernaar uit of zien ertegen op. 
Op de één of andere manier "moet" er veel in 
deze tijd van het jaar. Het moet feestelijk en 
gezellig zijn, en vooral samen met vrienden 
of familie. Of het moet juist een moment van 
bezinning zijn. Dit levert druk op en hoge 
verwachtingen, die kunnen uitmonden in 
spanning en teleurstellingen. Ik voel dat ook 
en doe daarom ook mijn best om deze maand 
te relativeren.

Het hele jaar
Ik vind het prachtig dat er kerstkaarten 
worden gestuurd, inzamelacties zijn voor 
kerstcadeaus, engelprojecten worden opgezet 
en feestelijke diners staan gepland, zodat deze 
donkere tijd een licht en warm tintje krijgt. 
Mijn wens is dat we het hele jaar door, 365 
dagen per jaar, goed om ons heen kijken wie 
we blij kunnen maken. 'Niemand wil met kerst 
alleen zijn', is een uitspraak die je vaker hoort. 
Maar eenzaamheid kan het hele jaar spelen. 
Ik kan u van harte de documentaire Drempels 
aanbevelen. In 15 minuten vertellen Alblas-
serdammers wat zij verstaan onder eenzaam-
heid, wat ze denken dat iemand eraan kan 
doen en hoe anderen kunnen helpen.

Belangrijk onderdeel collegeprogramma
Onze plannen voor de collegeperiode en voor 
2023 noemen we: 'Een fit en groen dorp, met 
oog voor elkaar en een (t)huis voor iedereen.' 
Ik ben blij met dat 'oog voor elkaar', het hele 
jaar door. En dat betekent dus ook waarde-
ring, het hele jaar door, voor mantelzorgers, 
vrijwilligers, ouders, kinderen en buren die 
een stapje harder zetten omdat ze oog voor 
de ander hebben. 

Vrede
De grootste relativering ligt voor mij in het 
feit dat we, ondanks alles, in een land leven 
waar vrede is. De oorlogsbeelden van dood 
en verwoesting, honger en kou, angst en 
verdriet, maken me duidelijk hoeveel reden 
tot dankbaarheid er is, hier en nu. En ook dat 
voor mij 'oog voor elkaar' niet ophoudt bij 
onze grenzen. 

Margreet de Deugd
Wethouder

Blik op ons college Nieuws

Bekijk hier de 
documentaire 
Drempels
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Raads- en commissievergaderingen

De gemeenteraad van Alblasserdam vergadert 
op dinsdag 20 december in de raadzaal van 
De Rederij. Agenda en stukken treft u vanaf 
donderdag 15 december in het Raadsinforma-
tiesysteem (RIS) op de website van de gemeente 
Alblasserdam. Wilt u inspreken bij de raad? 

Meld dit dan zo spoedig mogelijk, maar  
uiterlijk dinsdag 20 december 12.00 uur, bij  
griffier@alblasserdam.nl, dan ontvangt u nadere  
informatie. De vergadering kunt u live volgen via 
alblasserdam.notubiz.nl/live of via de website 
van de gemeente Alblasserdam.      



Houd het ventilatierooster
in huis open tijdens het stoken 87

Hé goede buur, hoe houd jij het warm? 
8 tips voor minder rook en geur  

open

dicht
Controleer regelmatig of 
je goed vuur hebt

5 6

Laat de schoorsteen 
elk jaar vegen

Zet de luchttoevoer in 
de kachel helemaal open

2 431

Stook schoon, onbewerkt hout Leg het meest brandbare 
materiaal bovenop

Stook alleen droog hout 

15.5%

Sla soms een dagje over
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Gemeentenieuws

Er zijn vergunningen verleend voor:

Zaaknummer:  Z-22-415405
Besluitdatum:  2 december 2022
Omschrijving:   exploitatievergunning 
   inclusief terras
Locatie:   Makado-Center 23 
   te gemeente Alblasserdam

Zaaknummer:  Z-22-410464
Besluitdatum:  6 december 2022
Omschrijving:   vergunning evenement 

molentocht 
   Alblasserwaard
Locatie:   gemeente Alblasserdam

Bezwaar
Als u het niet eens bent met bovenstaande 
besluiten, kunt u binnen zes weken na dagte-
kening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het 
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 
U dient uw bezwaarschrift te richten aan: het 
College van Burgemeester en Wethouders óf de 
Burgemeester, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht moet het bezwaarschrift onderte-
kend 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 aan-
leiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen.

Vergunningen & Bekendmakingen

Nieuws

Houtstook minder onschuldig dan  
gedacht
Mensen vinden het stoken van hout vaak 
gezellig. Toch is het minder onschuldig dan het 
misschien lijkt. ,,Bij stoken komt rook vrij.  
En rook is altijd ongezond'', zegt de luchtexpert 
van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 
,,Ongeveer 23% van het fijnstof wordt door 
houtrook veroorzaakt. Dat is meer fijnstof dan 
verkeer uitstoot."

Kies een alternatief
In plaats van een houtkachel kunt u kiezen 
voor een elektrische gashaard. Of gebruik in de 
zomer een elektrische barbecue. 
Kiest u toch voor hout? Denk dan eens aan de 
Zwitserse stookmethode. Dit is een manier 
waarbij de houtkachel van boven naar beneden 
wordt aangestoken. Op de website van de  
groenestoker.nl vindt u hier meer informatie 
over. 

En sla anders een dagje over. Als het windstil 
of mistig is kunt u beter geen hout stoken.  
Zo houdt u rekening met uw buren. Op de 
website van Stookwijzer.nu ziet u wanneer u 
beter geen hout kunt stoken.  
Meer algemene informatie vindt u op  
www.ozhz.nl/schonelucht 

Luchtkwaliteit
In 2020 sloten negen provincies en 36 gemeen-
ten met het rijk het Schone Lucht Akkoord.  
Zij willen de uitstoot van wegverkeer, ma-
chines, landbouw, scheepvaart, industrie en 
huishoudens naar beneden brengen. Ook de 
gemeente Alblasserdam heeft het akkoord on-
dertekend. Bij het verbeteren van de luchtkwa-
liteit werken we samen met de Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid. Meer informatie en 
tips vindt u op www.ozhz.nl/schonelucht.
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Nieuws

Mededeling over graven waarvan  
uitgiftetermijn is verlopen

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 herbe-
graven 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 crema-
torium of begraafplaats voor het regelen van 
vervoer en de nieuwe bestemming, en hun 
tarieven. Hiervoor kunt u ook een uitvaarton-
derneming 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 stof-
felijke 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  
resterende 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 aan-
vraag 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  
telefoonnummer 14-078.
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15.5%

Sla soms een dagje over



Burgemeester en wethouders van Alblasserdam hebben besloten de adresgegevens te 
wijzigen van:

Naam Geboren Datum uitschrijving
Andronova, L 14-03-1973 01-11-2022

Biatat Kongue, RA  04-03-1992 09-11-2022

Butovtsov, Y 25-09-1993 31-10-2022

Chornomor, V 24-02-1967 31-10-2022

Dovhan, S 04-10-1989 01-11-2022

Dovhan, Y 24-11-2019 01-11-2022

Dovhan, I 09-09-1993 01-11-2022

Karamushka, A 05-02-1989 01-11-2022

Komarova, T 22-02-1974 31-10-2022

Marchenko, M 15-09-1999 31-10-2022

Mirsalov, I 25-02-1980 31-10-2022

Pavliv, D 13-08-2009 01-11-2022

Pavliv, S 27-12-2012 01-11-2022

Saranchuk, O 31-03-1971 01-11-2022

Storozhenko, N 17-02-1994 31-10-2022

Tuchkova, GO 06-09-2021 01-11-2022

Tuchkova, PN 01-12-2001 01-11-2022

van der Wal, K 19-01-1989 04-11-2022

Zubnov, N 13-11-2015 01-11-2022

Zubnova, K 22-03-1995 01-11-2022

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, pensioenfondsen en  
zorgverzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen 
zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, 
AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens 
met dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift 
naar het college van burgemeester en wethou-
ders. 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 publicatie); de reden waarom u 
bezwaar maakt; het telefoonnummer waarop 
u overdag bereikbaar bent; de datum en uw 
handtekening.

Vergunningen & Bekendmakingen

Uitschrijving uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)

Gemeentenieuws




