
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
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  van 19.00 uur tot 22.00 uur
19.45 uur Nieuwjaarsspeech 
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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.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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De Alblasserdamse ondernemer
De afgelopen maanden heb ik in mijn rol als 
wethouder lokale economie diverse lokale 
ondernemers bezocht. Ons dorp is rijk aan 
een fraaie mix van bedrijven variërend van 
banketbakkers, supermarkten en horeca tot 
productiebedrijven, bouwgroothandel tot 
ijszaak.

Ambities
Naast de warme ontvangst en de gezellige 
gesprekken vielen me twee dingen op.  
De vitaliteit van de ondernemers en de posi-
tieve kijk op de nabije toekomst. Er is vrijwel 
geen leegstand en er klonken veel positieve 
geluiden. En dat na een paar moeizame  
coronajaren, waarin het toch vaak aankwam 
op creativiteit en zelfredzaamheid.

Ik vond het mooi om te horen welke ambities 
en plannen de ondernemers hebben.  
Dat biedt ons als gemeente weer nieuwe  
aanknopingspunten. Hoe zorgen we samen 
voor mooie en aantrekkelijke winkelgebieden 
en bedrijventerreinen, ook richting toekomst?

Ranglijst
Dat Alblasserdam als vestigingslocatie aan-
trekkelijk is, bleek ook uit het onderzoek van 
Elsevier Weekblad. Zij hebben onlangs  
onderzoek gedaan naar toplocaties. Dit jaar 
werd er extra aandacht besteed aan de indus-
trie. Alblasserdam eindigde bij industrie-MKB 
als 1e van Zuid Holland en als 14e nationaal. 
Een uitslag waar wij uitermate trots op mogen 
zijn.

Duurzaamheid
In mijn gesprekken met ondernemers kwam 
ook het onderwerp energie en duurzaamheid 
regelmatig aan bod. Er wordt al veel geïnves-
teerd, bijvoorbeeld in led-verlichting, juiste 
koelinstallaties en zonnepanelen. Zo kunnen 
bedrijven niet alleen kosten besparen, maar 
leveren ze ook een belangrijke bijdrage aan de 
energietransitie in ons dorp.

Om elkaar te inspireren is er een kennis- en 
netwerkbijeenkomst over duurzaamheid ge-

organiseerd. Een mooi initiatief, want waarom 
zou je zelf het wiel opnieuw proberen uit te 
vinden, als je ook gewoon van elkaar kunt 
leren. Samen met andere ondernemers  
bezochten wethouder Marten Japenga en ik 
twee bedrijven die koploper zijn op dit gebied: 
Egro Service en Ford Wensveen. Daarna was 
er nog een duurzaamheidsmarkt, waarbij  
ondernemers zich konden laten adviseren 
over allerlei maatregelen. 

Waardering
Ik ben trots op ons ondernemersklimaat en 
onze winkelgebieden. Als gemeente koesteren 
we dat. En ik hoop dat u als inwoner dat ook 
doet. In het bijzonder tijdens deze feest-
maand, met alle aankopen, cadeaus, bood-
schappen en lekker eten. De lokale ondernemer 
staat in elk geval vol enthousiasme klaar om u 
te ontvangen. 

Ik wens u prettige dagen en een mooie  
jaarwisseling toe!

Freek de Gier, 
Wethouder ruimtelijke  
ordening en ondernemen

Blik op ons college Nieuws
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Nieuws

De gemeente Alblasserdam is vrijdag 23 december vanaf 12.00 uur gesloten. Ook zijn  
wij telefonisch niet bereikbaar. Op dinsdag 27 december staan we iedereen graag weer 
te woord.



Gemeentenieuws

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

Z-22-415328
Activiteit:  Bouwen, Aanleggen 
Voor:    het realiseren van een  

hondenstrandje
Locatie:   Oude Torenbrug
Besluitdatum:  12 december 2022

Z-22-417589
Activiteit:  Bouwen
Voor:    het plaatsen van een  

nokverhoging.
Locatie:   Goudsbloemstraat 4
Besluitdatum:  12 december 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 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). 

Vergunningen en meldingen,  
woensdag 21 december 2022

Vergunningen & Bekendmakingen

Nieuws

Nieuws

Vaststelling tijdelijk addendum op  
de Beleidsregels minimabeleid  
Drechtsteden vanwege de energiecrisis 

Vaststelling aanpassing Beleidsregels 
eenmalige energietoeslag Drechtsteden 

Het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal heeft 
op 14 november 2022, in verband met de ener-
giecrisis, een tijdelijk addendum op de Beleidsre-
gels minimabeleid Drechtsteden vastgesteld.  
Deze tijdelijke beleidsregels bepalen onder 
welke voorwaarden inwoners een beroep 
kunnen doen op individuele bijzondere 
bijstand voor hun verhoogde energiekosten. 
De bijzondere bijstand kan worden verstrekt 
op basis van de jaarafrekening en na aftrek 

Het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal 
heeft op 12 december 2022 de 'Beleidsregels 
eenmalige energietoeslag Drechtsteden' met 
terugwerkende kracht per 11 april 2022 vast-
gesteld. Hiermee wordt de eerdere versie van 
de beleidsregels, vastgesteld op 21 maart 2022, 
vervangen. Met de energietoeslag worden  
huishoudens met een laag inkomen financieel  
ondersteund vanwege de stijging van de 

van de ontvangen energietoeslag, de lande-
lijke energiecompensatie en de gebruikelijke 
energiekosten volgens het Nibud. De vermo-
genstoets is beperkt tot de direct beschikbare 
geldmiddelen. De beleidsregels gelden tot en 
met 31 december 2023. 

Wilt u de beleidsregels inzien, kijk dan op de 
website van de Sociale Dienst Drechtsteden 
www.socialedienstdrechtsteden.nl

energieprijzen. De belangrijkste wijzigingen 
van de beleidsregels zijn een verhoging van 
de energietoeslag met € 300 of € 500 en een 
verlenging van de aanvraagperiode van  
1 november 2022 naar 1 januari 2023. 

Wilt u de beleidsregels inzien, kijk dan op de 
website van de Sociale Dienst Drechtsteden 
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Nieuws

Leden voor stembureaus gezocht 

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de ver-
kiezingen voor de Provinciale Staten en de 
Waterschappen. Wij zijn daarom op zoek naar 
enthousiaste stembureauleden. 
Bent u of kent u iemand die het leuk vindt om 

de handen uit de mouwen te steken in het  
stembureau? Help dan mee als stembureaulid. 
Voor meer informatie en hoe u zich  
kunt aanmelden gaat u naar onze website 
alblasserdam.nl (zoek op: stembureau). 

Ik vind het 
bijzonder om de 

verkiezingen
van zo dichtbij
mee te maken

Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023

Kom ook 15 maart 
werken bij het stembureau




