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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.

Blik op de raad

Biggelmee 
Verkeersveiligheid is 
een van de speerpun-
ten uit het verkie-
zingsprogramma van 
de ChristenUnie. Met 
name dit punt was 
discussie tijdens de 
commissievergadering 
van het plan Biggelmee. 
Om op die locatie ap-
partementen te verwe-
zenlijken met een extra ontsluiting naar de dijk, 
dat vinden wij een gevaarlijke situatie.  
Wij hebben daarom een ‘second opinion’ 
gevraagd over het verkeersplan. Op een later 
tijdstip zal de uitkomst hierover duidelijkheid 
scheppen. Ook hebben wij de wethouder  
gevraagd om in gesprek te gaan met de project-
ontwikkelaar om alle extra parkeerplaatsen op 
het terrein van hotel Kinderdijk te maken; dat 
zou de verkeerssituatie veel veiliger maken en 
dan hoeven geen bestaande parkeerplaatsen 
opgeofferd te worden voor dit plan. We zijn 
benieuwd naar het vervolg.

Samen Alblasserdam!
Met kerstreces sluiten 
we het politieke jaar 
2022 af. Een bewogen 
jaar voor Alblasserdam. 
Voor velen betekent 
het vieren van Kerst 
een gezellig samenzijn. 
Maar dat geldt niet voor 
iedereen. Verlies of 
eenzaamheid kunnen 
deze dagen extra pijnlijk 
maken. Kijk juist daarom 
naar elkaar om en geef elkaar extra aandacht. 
Dat maakt ons Samen Alblasserdam. 
Ook in 2023! Een jaar waarin zorgen over kosten 
voor energie, levensonderhoud en het wel of niet 
vinden van een woning, onverminderd hoog  
blijven. Het is daarom dat het CDA: armoedebe-
strijding, het versterken van het verenigingsleven 
en woningbouw als DE drie speerpunten voor 
2023 heeft benoemd. Daar gaan we voor en 
daarop mag u ons ook aanspreken. De CDA-frac-
tie wenst u een voorspoedig en gezegend 2023. 

Nieuwbouw
De gemeenteraad heeft 
onlangs besloten om 
het voorbereidingskre-
diet voor nieuwbouw 
van OBS ’t Nokkenwiel 
beschikbaar te stellen. 
Het huidige gebouw 
verdwijnt t.z.t. en in de 
plaats daarvan komt 
een geheel nieuw 

schoolgebouw. Ook een aantal klassen van  
Het Palet worden ondergebracht in het nieuw 
te realiseren gebouw, als oplossing voor het 
ruimtegebrek van Het Palet aan de Van  
Eesterensingel. En Wasko zal kinderopvang 
gaan aanbieden in het nieuwe gebouw.  
We zijn blij dat er een fris, modern, duurzaam 
en toekomstgericht nieuw gebouw komt waar 
het prettig naar school/opvang gaan is.  
Het zal zeker nog even duren voor de eerste 
paal de grond in gaat, maar in de raadsverga-
dering is een belangrijke 1e stap genomen met 
het beschikbaar stellen van het voorbereidings-
krediet!

Er is veel geregeld
2022 bleek niet het 
makkelijkste jaar. We 
begonnen met een 
serie aan corona-maat-
regelen en eindigden 
in een energiecrises 
en oplopende prijzen 
in de supermarkt. De 
landelijke overheid 
heeft veel maatregelen 
genomen om het leven 
dragelijk te houden. Natuurlijk nooit genoeg, 
maar het is wat het is. De gemeente heeft 
ook actie ondernomen. Maatregelen om met 
name de minima te ondersteunen. Krijgt u te 
maken met schulden, maak dan gebruik van de 
schuldhulpverlening. Dat is er voor u, infor-
meer bij het Brughuis. En let wel: niets om u 
voor te schamen, het kan u zomaar overkomen 
dus laat u helpen. Hoe vroeger u erbij bent hoe 
groter de kans dat het zal oplossen. Maak er 
een goed 2023 van.

Terugblik
De periode tussen 
kerst en oud & nieuw 
is vaak een moment 
van ontmoeting en 
bezinning. Het jaar 
2022 is voorbijgevlo-
gen. Een jaar met veel 
blijde maar ook droe-
vige gebeurtenissen. 
Corona was nog maar 
nauwelijks voorbij 
of Rusland begon een grootschalige aanval 
in Oekraïne. De gevolgen ondervinden we 
dagelijks. Daar maken we ons zorgen over. 
Jaar 2022 was ook het jaar van de gemeente-
raadsverkiezingen. Van coalitie naar oppositie. 
Dat was even wennen.  
De constructieve samenwerking is gebleven. 
Belangrijk omdat we de komende jaren staan 
voor grote opgaves. De SGP-fractie wenst u 
samen met uw dierbaren een goede jaarwis-
seling toe en een voorspoedig 2023!Arne Verwoert - D66

Erno Hartsuiker - 
CDA

Wim van Krimpen - 
PvdA

Jako Sterrenburg - 
ChristenUnie

Jaco Brand -SGP
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Korting op de zorgverzekering met  
de Gemeentepolis Drechtsteden
Voor 2023 kunnen inwoners uit de Drecht-
steden een gemeentepolis afsluiten. U sluit 
hiermee een basis- en een aanvullende ziekte-
kostenverzekering af die veel zorgkosten ruim 
vergoedt. Voor deze uitgebreide zorgverzekering 
betaalt u minder dan normaal, want de sociale 
dienst betaalt mee en de verzekeraar geeft 
korting. 

Aanmelden voor de Gemeentepolis Drechtste-
den (vanaf 1 januari 2023) is nog mogelijk tot 
en met 31 december 2022. De zorgverzekering 
wordt afgesloten op www.gezondverzekerd.nl/
Drechtsteden. 

Voor wie is de Gemeentepolis Drechtsteden?
De gemeentepolis is interessant voor mensen 
met een laag inkomen en hoge zorgkosten.  
Een inwoner kan voor een lage premie, in 

verhouding tot andere zorgverzekeringen, een 
zeer uitgebreide verzekering afsluiten.

Heeft u lage zorgkosten, maar weinig reserve 
om onverwachte zorgkosten op te vangen? Ook 
dan kan deze zorgverzekering interessant zijn. 

Wilt u meer weten over de Gemeentepolis 
Drechtsteden? Kijk dan op de website van de 
Sociale Dienst Drechtsteden:  
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/zd 

Voor meer informatie of ondersteuning bij het 
aanvragen van de gemeentepolis kunt u ook 
contact opnemen met Het Brughuis. Het  
Brughuis is gevestigd in de oude bibliotheek 
aan de Ieplaan 2 en is open van maandag tot 
en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur.  
U kunt ook bellen naar 078 – 202 11 11.  

Nieuws

Als gemeente zetten we in 
op een fijne jaarwisseling 
voor alle Alblasserdammers. 
Daarom nemen we een 
aantal maatregelen. Op onze 
website leest u er meer over. 
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Verleende omgevingsvergunningen 

Activiteit:  Bouwen, Aanleggen 
Voor:    het veranderen en  

vergroten van de woning 
door een aanbouw met  
dakopbouw aan de zijgevel

Locatie:   De Wervel 20
Besluitdatum:  21 december 2022

Kennisgeving beschikking
buiten behandeling gestelde  
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de  
volgende omgevingsvergunning buiten  
behandeling hebben gesteld:

Activiteit:  Bouwen, Aanleggen 
Voor:    het vervangen van de  

debietmeter in de  
persleiding van RG  
Kortland".

Locatie:   Seniorstraat 2
Besluitdatum:  21 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 dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit waarte-
gen 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 28 december 2022

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
maken bekend dat zij het volgende verkeersbe-
sluit hebben genomen: 

•  Verkeersbesluit verboden te parkeren tijdens 
weekmarkt op zuidelijk deel Wilgenplein 

•  Verkeersbesluit parkeerschijfzone  
Scheldeplein 

Dit verkeersbesluit is conform de wet  
gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden 
op www.officielebekendmakingen.nl

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Nieuws

Wist u dat alle vergunningen en bekendmakingen ook 
online te vinden zijn? Scan de qr-code om naar de website 
te gaan.

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  
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 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 belangheb-
benden 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.


