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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.  
Door covid 19 kunt u alleen op afspraak 
terecht. Tel.: 088 - 1237007, email: achter-
wacht.alblasserdam@desocialebasis.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 het Meldpunt Openbare Ruimte op
onze website kunt u snel, digitaal, een

melding doen of een vraag stellen over
gebreken of ongemakken in de openbare
ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een kapot
speeltoestel, een gat in de bestrating of
dode bomen.

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
Het Gemeentenieuws is een uitgave van
de gemeente Alblasserdam. Berichten
voor deze pagina kunt u uiterlijk de vrijdag
voorafgaand aan de verschijningsdatum
aanleveren bij de samenstellers.
Mail uw berichten naar
communicatie@alblasserdam.nl.

 

Stijgende energieprijzen:  
Rijk springt bij
Door de stijgende energieprijzen dreigen  
mensen in financiële problemen te komen.  
Het Rijk maakt daarom geld vrij om de energie-
belasting te verlagen. Daarnaast geeft het Rijk 
dit jaar eenmalig een vergoeding aan mensen 
die van hun inkomen maar net alles wat nodig is 
kunnen betalen. Dit wordt het sociaal minimum 
genoemd.

Nu al advies en steun
Wanneer de regeling precies ingaat en hoe 

Nieuws

Nieuws

De Rederij bijna als vanouds open

De bibliotheek, de gemeentewinkel en het 
werkcafé in De Rederij zijn weer bijna volledig 
open. We blijven ons inzetten om verspreiding 
van het coronavirus te voorkomen.  
Daarom staan er bijvoorbeeld spatschermen.  
Een mondkapje dragen en de coronacheck 
in het werkcafé zijn verplicht tot 25 februari. 
Daarna vervallen deze maatregelen.

Openingstijden
De gemeentewinkel werkt nog steeds op 

afspraak. Zo kunnen we grip houden op het 
aantal mensen dat binnenkomt. De gemeente-
winkel is open op maandag en woensdag van 
14.00 tot 19.30 uur en op dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.  

De bibliotheek is open op maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag 
bent u welkom tussen 10.00 en 13.00 uur. 
Werkcafé Smile is op maandag t/m vrijdag 
open van 10.00 tot 15.30 uur.

hoog de vergoeding wordt, is nog niet bekend. 
De Sociale Dienst Drechtsteden voert de regeling 
uit voor inwoners van Alblasserdam en de andere 
Drechtsteden. Wie door de hoge energieprijzen 
nu al moeilijk kan rondkomen kan voor advies 
en steun terecht bij de Sociale Dienst  
Drechtsteden.  
 
Meer hierover leest u op de website van de  
sociale dienst: https://www.socialedienst-
drechtsteden.nl/energievergoeding

De GGD wil het voor mensen zo makkelijk  
mogelijk maken om zich te laten vaccineren 
tegen het coronavirus. Daarom zijn er vanaf  
28 februari tot en met 19 maart zes tijdelijke 
vaccinatieplekken in de regio. Hier kunt u  
zonder afspraak terecht. U ziet de tijden en 
adressen op het plaatje.  

Ook inwoners van Alblasserdam kunnen hier 
een eerste, tweede of  boostervaccinatie halen. 
Als u alleen informatie wilt bent u net zo goed 
welkom. De tijdelijke plekken zijn een aanvulling 
op de vaste vaccinatielocaties in Gorinchem, 
Dordrecht en Puttershoek.

Prikken in de buurt tegen corona
Nieuws
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Nieuws

Wilt u op de hoogte zijn en blijven van  
actuele zaken die spelen in uw buurt? Denk 
aan evenementen, kap- of bouwvergunningen, 
verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde 
regelgeving? Deze informatie is digitaal en 'op 
maat' beschikbaar op https://overuwbuurt.
overheid.nl/. Om de berichten te ontvangen 
kiest u uit de e-mailservice en/of de app voor 
mobiele apparaten.

E-mailservice
Bij het inschrijven voor deze service stelt u zelf 
in welke berichten u wilt ontvangen en van 
welke organisatie(s). Het gaat om publicaties 
van gemeenten, waterschappen en provincies 
van de afgelopen twee maanden. U ontvangt 
gemiddeld één keer per week een e-mail.  
U leest op ‘Berichten over uw buurt’ ook  

antwoorden op vragen als: Wat moet ik doen 
als ik stukken wil inzien? En, hoe kan ik bezwaar 
indienen? 

Over uw buurt app
‘Berichten over uw buurt’ vindt u ook in de 
‘Over uw buurt’ app. U downloadt de app in 
de Apple Store of in Google Play. De gegevens 
worden één keer per dag opgehaald en verwerkt. 
Hierdoor kan het zijn dat een besluit een dag 
later beschikbaar is in de app.

Meer informatie
‘Berichten over uw buurt’ is een dienst van 
UBR|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum 
voor Officiële Overheidspublicaties. Kijk voor 
meer informatie op: www.koopoverheid.nl of 
www.mijnoverheid.nl.

Ontvang berichten over uw buurt digitaal



Ik was het niet eens met de 
WOZ-waarde van mijn woning.
Online bezwaar maken bij SVHW 
bleek erg makkelijk!

BEZWAAR MAKEN? DOE HET ZELF. 
ALTIJD DIRECT BIJ SVHW!

Nieuws

SVHW stuurt in februari of maart het aanslag-
biljet lokale belastingen. Daarop staat ook de 
WOZ-waarde van uw woning. De WOZ-waarde 
kan met de prijzen op de huizenmarkt meege-
stegen zijn. 

Vierkante meters in plaats van kubieke 
meters
De WOZ waarde kan ook veranderen omdat 
bij taxaties naar vierkante meters (gebruiksop-
pervlakte) wordt gekeken en niet meer naar 
kubieke meters (inhoud). Sinds dit jaar is deze 
manier van taxeren landelijk verplicht.  
De reden is duidelijkheid en eenheid voor  
woningeigenaren.

Twijfelt u over de WOZ-waarde?
SVHW adviseert om zelf bezwaar te maken en 
dit direct bij hen te doen. SVHW heft en int de 
lokale belastingen namens de gemeente en 
waterschap Hollandse Delta. Kijk voor meer 

informatie op www.svhw.nl/woz-waarde.

Ondernemers krijgen meer ruimte om te 
betalen
Ondernemers en ZZP-ers krijgen dit jaar meer 
ruimte om hun lokale belastingen te betalen. 
SVHW hoopt hen zo tegemoet te komen.  
Door de coronacrisis staat de omzet van veel 
ondernemers onder druk. Het is mogelijk 
om via automatische incasso in termijnen te 
betalen. Bovendien kunnen ondernemers en 
ZZP-ers uitstel van betaling krijgen tot 1  
oktober 2022. Zij moeten dit dan wel voor  
31 mei 2022 aanvragen. 

Ondernemers en ZZP-ers regelen dit via  
www.svhw.nl/ondernemers-zzp-ers-en-
covid-19. U kunt ook telefonisch automatische 
incasso of uitstel aan te vragen via  
(0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Aanslag lokale belasting en WOZ-waarde

Vergunningen & Bekendmakingen 

Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraads-
verkiezingen. U mag dit jaar ook stemmen op 
maandag 14 maart en dinsdag 15 maart.

U kiest zelf in welk stembureau van Alblasserdam 
u gaat stemmen. De stembureaus zijn open van 

7.30 uur tot 21.00 uur. Alle stembureaus zijn 
toegankelijk voor mindervaliden.
Door het coronavirus kan de plek van een  
stembureau kort voor de verkiezingen nog  
veranderen. Als dit zo is, leest u dat op  
alblasserdam.nl/verkiezingen.

Overzicht stembureaus  14-mrt 15-mrt 16-mrt

 De Damsteen Cortgene 10   

 Stichting De Poort Randweg 141   

 Sporthal Blokweer Sportlaan 3   

 De Loopplank (IKC De Twijn) Pieter de Hoochplaats 1 

 Ds. Joannes Beukelmanschool Weversstraat 2   

 MFC Maasplein Maasstraat 30   

 Sportpark Molenzicht Groen van Prinstererstraat 107   

 De Rederij (gemeentehuis) Cortgene 2   

 De Havenkerk Ieplaan 9   

 De Postduif Randweg 104   

 De Ontmoetingskerk Blokweerweg 75   

Tellocatie stembureaus 14 en 15 maart

Op 16 maart tellen we de stemmen die zijn uitgebracht op 14 en 15 maart. Dit gebeurt bij de  
gemeentewinkel vanaf 9.00 uur. 

Stembureaus Gemeenteraadsverkiezingen
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Vergunningen & Bekendmakingen

Kennisgeving beschikking
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken 
bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsver-
gunning die op 7 september 2007 is verleend aan 
Rapenburg Vastgoed BV, geheel in te trekken:

·  (resterende deel van de) Revisievergunning 
kenmerk PZH-2007-418405, d.d. 7 september 
2007;

· Ambtshalve actualisatie, d.d. 8 januari 2013;
· Ambtshalve actualisatie, d.d. 27 januari 2014;
·  Milieuneutrale verandering, d.d. 15 januari 

2015;
·  Ambtshalve actualisatie, d.d. 7 maart 2016.
Het betreft de inrichting aan Rapenburg 1 
Alblasserdam (Ruigenhil 1).
Zaaknummer: Z-21-397089

Activiteit:
Voor: Intrekking omgevingsvergunning d.d.  
7-9-2007 Rapenburg 1 Alblasserdam

Locatie: Rapenburg 1 Alblasserdam  
(Ruigenhil 1)

Datum besluit: 10 februari 2022

Beroep
Het besluit wordt op 24 februari 2022 ter 
inzage gelegd.
Een ieder die het niet eens is met dit besluit 
kan tegen deze beschikking een beroepschrift 
indienen binnen zes weken na de dag waarop 
deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij Recht-
bank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 
20302, 2500 EH Den Haag.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van 
een handtekening en in elk geval bevatten: 
de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de gronden 
van het beroep. Voor de behandeling van het 
beroep wordt door de rechtbank een bedrag 
aan griffierecht geheven.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking nadat de ter-
mijn voor het indienen van een beroepschrift is 
verstreken. Het indienen van een beroepschrift 
houdt de werking van het besluit niet tegen.  
Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet 
in werking treedt, kan een belanghebbende, 
die een beroepschrift heeft ingediend, de  
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den 
Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 
2500 EH Den Haag verzoeken om een voorlopige 
voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. 
Voor de behandeling van het verzoek wordt 
een bedrag aan griffierecht geheven.

Men kan ook digitaal het beroep of verzoek 
om voorlopige voorziening indienen bij de 
hierboven genoemde rechtbank via de website 
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de 
-rechter/Rechtszaak-starten. Daarvoor is een 
elektronische handtekening (DigiD of eHerken-
ning) nodig. Op de genoemde website staan de 
precieze voorwaarden vermeld.

Contactpersoon
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden 
tot de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit 
Omgevingsbeheer, telefoon 078-770 85 85.

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

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het opslaan van roerende  
   zaken   
Locatie:   Resedahof 6   
Datum besluit:  09-02-2022    
 
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). 
       
Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij besloten 
hebben de volgende aanvragen om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken: 

Kennisgeving intrekken  
omgevingsvergunning Rapenburg 1  
Alblasserdam (Ruigenhil 1)

Vergunningen & Bekendmakingen

Activiteit:  Kap 
Voor:   het kappen van 3-tal bomen   
Locatie:   Kerkstraat 187   
Datum besluit:  09-02-2022   
       
Ingediende aanvragen om een  
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het bouwen van een beton-

nen brug op het achtererf   
Locatie:   Vinkenpolderweg 1 a  
Datum ontvangst:  07-02-2022   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een brug 

op achtererf   
Locatie:   Vinkenpolderweg 3 a   
Datum ontvangst: 07-02-2022   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een brug 

op het achtererf   
Locatie:   Vinkenpolderweg 1   
Datum ontvangst:  08-02-2022   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het verbouwen van een 

woning   
Locatie:   West Kinderdijk 185   
Datum ontvangst: 08-02-2022   

Activiteit:  Bouw  
Voor:    Wijziging op de verleende 

omgevingsvergunning   
Locatie:   Resedahof 6   
Datum ontvangst:  09-02-2022   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het plaatsen van een  
nokverhoging   

Locatie:   Hobbemalaan 17   
Datum ontvangst:  01-02-2022   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO  
Voor:    het plaatsen van een dakop-

bouw en een dakkapel op 
de woning   

Locatie:   Van der Leestraat 1   
Datum ontvangst:  11-02-2022   
 
Activiteit:   Bouw, Werk of werkzaam-

heden uitvoeren   
Voor:    het legaliseren van de 

geplaatste portocabin en 2 
slagbomen op het  
parkeerterrein   

Locatie:   nabij Zuiderstek 20    
Datum ontvangst:  07-02-2022   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO, Inrit/Uitweg, 
Werk of werkzaamheden 
uitvoeren   

Voor:    het realiseren van tijdelijke 
bouwwegen, werkterreinen 
en inritten (ADA)   

Locatie:    Kadastraal perceel  
Alblasserdam D 129   

Datum ontvangst:  04-02-2022   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:    Het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden    
Locatie:   Kattestaart 4   
Datum ontvangst:  08-02-2022   
 
Activiteit:  Reclame   
Voor:    het realiseren van gevel-

reclame op het nieuwe 
bedrijfspand   

Locatie:   Staalindustrieweg 34   
Datum ontvangst: 08-02-2022   
 
Activiteit:  Reclame   
Voor:    Het realiseren van  

gevelreclame op het nieuwe 
bedrijfspand    

Locatie:   Staalindustrieweg 34    
Datum ontvangst: 10-02-2022   
 
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:    het plaatsen van een puin-

container in een parkeervak   
Locatie:   Van Eesterensingel 164    
Datum ontvangst:  09-02-2022   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het plaatsen van een bouw-

afval container   
Locatie:   Kerkstraat 95   
Datum ontvangst: 11-02-2022   

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, 23 februari 2022        
       
Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij het volgende 
verkeersbesluit hebben genomen: 

Verkeersbesluit voetgangerszone instellen
Locatie: Brink Kerkstraat 

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


