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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.

Nieuws

Commissievergaderingen

Rijbewijskeuringen CBR  
in Alblasserdam

De commissie Grondgebied en de commissie  
Bestuur en Samenleving vergaderen op  
donderdag 8 december vanaf 19.30 uur in de 
Rederij. Agenda en stukken kunt u vinden in 
het Raadsinformatiesysteem (RIS) op de  
website van de gemeente Alblasserdam.  

Wilt u inspreken bij de commissie? Meld dit zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor donderdag 8  
december 12.00 uur, bij griffier@alblasserdam.nl. 
De vergaderingen zijn live te volgen via  
alblasserdam.notubiz.nl/live of via de knop op 
de website van de gemeente Alblasserdam. 
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Verhoging eenmalige energietoeslag 
voor inwoners in de Drechtsteden
De hoge energiekosten veroorzaken nog steeds 
financiële problemen bij inwoners in de Drecht-
steden. De gemeenteraden van de gemeenten 
in de Drechtsteden hebben besloten om de 
eenmalige energietoeslag van degenen met een 
inkomen tussen 120% en 130% van het wettelijk 
sociaal minimum (WSM) te verhogen met €300,-. 
Het gaat om inwoners die in aanmerking komen/ 
kwamen voor de eenmalige energietoeslag van 
€ 600,-. Zij worden hierover, door de Sociale 
Dienst Drechtsteden, schriftelijk geïnformeerd.

Meer informatie en aanvragen eenmalige 
energietoeslag
Nog geen eenmalige energietoeslag aange-
vraagd? Of wilt u meer informatie over de 
eenmalige energietoeslag? Op de website  
van de Sociale Dienst Drechtsteden,  
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/ 
energieinformatie, is meer informatie te vinden. 
Via de website is het ook mogelijk om een  
aanvraag in te dienen.
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Rookmelders, preventie en feestdagen
Wist u dat het sinds 1 juli 2022 verplicht is om 
in huis op elke verdieping rookmelders aan te 
brengen? Zo maakt u uw huis veiliger. 

Zeker nu de temperatuur weer daalt en  
misschien de open haard of de houtkachel  
aangaat is het extra belangrijk dat er rookmel-
ders zijn aangebracht. 

Sommige rookmelders geven niet alleen een 
melding bij rook, maar ook wanneer bijvoor-
beeld de temperatuur te snel stijgt in huis.  

En dat is ook handig als u bijvoorbeeld gebruikt 
maakt van de frituurpan bij het bakken van de 
oliebollen.

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het 
inademen van rook. Doordat rook veel giftige 
gassen bevat, raakt u snel bewusteloos. Vaak al 
binnen een paar minuten. En als u slaapt, dan 
ruikt u zelfs helemaal niets. 
Daarom zijn rookmelders van levensbelang.
Meer informatie is te vinden op de website 
www.rookmelders.nl 

Een medische keuring voor het verlengen van 
uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder 
bent, wanneer u een groot rijbewijs (C/D/E) 
gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om 
medische reden een arts moet bezoeken van 
het CBR.

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg  
Rijbewijskeuringen in Paramedisch Centrum 
Haven Fysiotherapie op woensdag 21 december 
en woensdag 4 januari medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rijbewijs. 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen  
€ 55,00.

Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar  
is de prijs € 65,00.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u  
uitsluitend maken via RegelZorg:
Gemakkelijk en snel via de website:  
www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de 
afsprakenlijn: 088-23 23 300.
Voor het laten invullen van een rapport oogarts 

gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u 
bovengenoemd telefoonnummer. 
 
De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de 
gaten en begin 4 maanden voor deze datum 
met het verlengen van uw rijbewijs, wanneer u 
ook medisch gekeurd moet worden.
De eerste stap is het kopen en invullen van een 
Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn 
cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie.  
Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u  
kopen bij de meeste gemeenten of via Regel-
Zorg

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid 
moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het 
CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het  
Verslag (soms meer dan één), die de keurings-
arts moet invullen. Op dát moment kunt u pas 
een afspraak maken voor de keuring.
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, 
zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de 
formulieren digitaal voor u in en versturen deze 
direct naar het CBR. Meer informatie over de 
procedure leest u op de website van RegelZorg.
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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:  Kap Z-22-411031  
    beschikking herziene 

versie (weigering)
Voor:    Het vellen of doen vellen 

van 16 houtopstanden  
(acacia, eik, els, es, taxus  
en berk)

Besluitdatum:  23 november 2022
Locatie:    Terrein Oost Kinderdijk 

187A en Oost Kinderdijk 
137-145, kadastraal  
bekend als  perceel C242, 

   C6671 en C1746

Activiteit:  Aanleggen, Bouwen
   Z-22-410525 beschikking 
Voor:    Nieuwe voetgangersbrug 

Twijn-Groene Zoom "
Besluitdatum:  24 november 2022
Locatie:   Groene Zoom 30 

Activiteit:  Kap Z-22-418140  
   beschikking 
Voor:    "het vellen of doen vellen van 

één houtopstand (Carpinus)
Besluitdatum:  23 november 2022
Locatie:   Reigerstraat 2 a 

Activiteit:  Roerende zaken
   416654 beschikking (
Voor:    het plaatsen van een 6m3 

container
Besluitdatum:  30 november 2022
Locatie:   Brasem 4 

Activiteit:  Roerende zaken 
   416353 beschikking ()
Voor:    het plaatsen van een BSA 

container
Besluitdatum:  30 november 2022
Locatie:   Zeelt 72

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). 
       
Verlengen beslistermijn aanvraag om een  
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij besloten 
hebben de volgende aanvraag om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken: 

Activiteit:   Bouw  415434 verlenging 
    besluit moest op de  

24e blijven staan  
(Gemeente  
Alblasserdam)

Voor:    het realiseren van een  
aanbouw op de begane 
grond met dakterras  
aan de achterzijde van  
de winkel

Besluitdatum:  25 november 2022
Locatie:   Dam 42        

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,  
7 december 2022    

Vergunningen & Bekendmakingen

Verleende vergunningen met datum besluit 
tussen: 17 november 2022 en 5 december 2022

Er zijn vergunningen verleend voor:

Zaaknummer:  Z-22-408783
Besluitdatum:  22 november 2022
Omschrijving:   vergunning 
    kledinginzameling  

voor Stichting Sympany 
2023

Locatie:   gemeente Alblasserdam
 
Zaaknummer:  Z-22-406560
Besluitdatum:  17 november 2022
Omschrijving:   vergunning 
    kledinginzameling voor 

SMHO 2023
Locatie:   gemeente Alblasserdam
 
Er zijn vergunningen geweigerd voor : 

Zaaknummer:  Z-22-408784
Besluitdatum:  22 november 2022
Omschrijving:   afwijzing 
    kledinginzameling  

voor Fonds  
Gehandicaptensport 2023

Locatie:   Gemeente Alblasserdam

Zaaknummer:  Z-22-407917
Besluitdatum:  22 november 2022
Omschrijving:   afwijzing 
    kledinginzameling  

voor de Hartstichting  
2023

Locatie:   Gemeente Alblasserdam

Zaaknummer:  Z-22-408782
Besluitdatum:  22 november 2022
Omschrijving:   afwijzing 
    kledinginzameling Het 

Nederlandse Rode Kruis 
2023

Locatie:   Gemeente Alblasserdam

Zaaknummer:  Z-22-407922
Besluitdatum:  22 november 2022
Omschrijving:   afwijzing 
    kledinginzameling  

Fonds Slachtofferhulp 
2023

Locatie:   Gemeente Alblasserdam

Zaaknummer:  Z-22-407923
Besluitdatum:  22 november 2022
Omschrijving:   afwijzing 
    kledinginzameling 
   Hersenstichting NL 2023
Locatie:   Gemeente Alblasserdam

Zaaknummer:  Z-22-407920
Besluitdatum:  22 november 2022
Omschrijving:   afwijzing 
    kledinginzameling Maag, 

Lever, Darm Stichting 
2023

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
 
Bezwaar
Als u het niet eens bent met bovenstaande 
besluiten, kunt u binnen zes weken na  
dagtekening 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


