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Postadres:  Postbus 2,  
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Bezoekadres:  Cortgene 2,
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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.  
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.

 

Boost je gezondheid
Medio december plaatste ik een tweet over 
de lage vaccinatiegraad in Alblasserdam van 
vooral jongere mensen. Ik kreeg daarop de  
reactie van één van de inwoners dat hij graag 
een boosterprik wilde maar weigerde om 
daarvoor het dorp uit te gaan. Zijn geduld is 
beloond. 

Vaccineren helpt
De GGD opent de komende drie weken op 
maandag en dinsdag een tijdelijke vaccinatielo-
catie in het dorp. Op 7 en 8, op 14 en 15 en op 
21 en 22 februari is de GGD van 12.00 tot 18.00 
uur in Landvast. Een afspraak maken is niet 
nodig. U kunt zo binnenlopen. Tenminste, als 
het langer dan drie maanden geleden is dat u 
gevaccineerd bent tegen corona of corona hebt 
gehad. Steeds duidelijker wordt dat vaccineren 
helpt. Vrijwel iedereen die na de vaccinaties de 
ziekte krijgt, is nauwelijks echt ziek en zieken-
huisopnames worden voorkomen.

Eerste en tweede vaccinatie
Mensen die helemaal nog niet gevaccineerd 
zijn maar inmiddels inzien dat vaccineren echt 
een grote bijdrage levert, hoeven ook Alblasser-
dam niet uit. Ook zij kunnen de komende drie 
weken zonder afspraak op dezelfde middagen 
terecht in Landvast.

Zwemmen
Werken aan je gezondheid is hartstikke 
belangrijk maar soms ook moeilijk. Ik spreek 
uit ervaring. Enkele keren per week ga ik 's 
morgens zwemmen. Maar ik moet bekennen, ik 
lig niet in bed te popelen om voor dag en dauw 
naar het zwembad te fietsen, me om te kleden 
en dan het water in te gaan. Maar ik merk dat 
het goed voor me is en dat het bijdraagt aan 
m'n gezondheid. 

Gezond meedoen
In Alblasserdam is het afgelopen jaar veel  

Blik op ons college

geïnvesteerd in voorzieningen die mensen  
helpen om te gaan sporten en gezond te 
leven. Er is een gezondheidsakkoord gesloten, 
een sportakkoord en Alblasserdam is JOGG-
gemeente geworden. In het gezondheids- en 
sportakkoord staan afspraken met organisaties 
in het dorp over hoe we inwoners kunnen 
helpen om aan hun gezondheid te werken. 
JOGG staat voor jongeren op gezond gewicht. 
De kern van JOGG is: 'Samen maken we gezond 
gewoon'. Wist u dat tijdens de verschillende 
lockdowns het ABC-team zelfs balkongym  
organiseerde? Voor ieder die dat wil is er dus 
een mogelijkheid om gezond mee te doen.  
Mijn advies: Geef uw gezondheid een boost.

Kees Jongmans,
wethouder

De GGD opent in de laatste drie weken van  
februari een tijdelijke vaccinatielocatie in cultu-
reel centrum Landvast. Vanaf maandag 7 februari 
kunt u hier op maandag en dinsdag terecht 
voor vragen over het vaccin tegen corona.  
Ook kunt u er gratis en zonder afspraak uw 
eerste, tweede of boostervaccinatie halen. 

Prikken in de buurt
De GGD wil het voor mensen zo makkelijk 
mogelijk maken om zich te laten vaccineren. 
Daarom opent de dienst zes tijdelijke vaccina-
tielocaties in de regio waaronder in Landvast. 
De zes tijdelijke locaties komen naast de vaste 
vaccinatielocaties in Gorinchem, Dordrecht en 
Puttershoek.

Ook in andere gemeenten
Van maandag 7 februari tot en met zaterdag 

26 februari zijn de locaties te vinden in de 
gemeenten Alblasserdam, Molenlanden,  
Zwijndrecht, Dordrecht, Hardinxveld- 
Giessendam en Sliedrecht. U hoeft niet per se 
naar Landvast te gaan. U bent ook welkom bij 
een van de tijdelijke locaties in de andere  
gemeenten [op de afbeelding bij dit bericht 
staan de locaties]. De tijdelijke vaccinatielocaties 
van de GGD zijn steeds twee dagen tegelijk in 
twee gemeenten open van 12.00 uur tot  
18.00 uur.

Maandag en dinsdag
In Alblasserdam is dit dus op maandag 7 en 
dinsdag 8 februari, maandag 14 en dinsdag 15 
februari en maandag 21 en dinsdag 22 februari 
van 12.00 uur tot 18.00 uur in Landvast.  
In maart komt er opnieuw een tijdelijke  
vaccinatielocatie in ons dorp.

Vaccinatie of booster halen in eigen dorp
Nieuws
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Klachten? Blijf thuis  
en laat je direct testen, ook 
als je gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Schud geen handen. .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Bijna alles weer open 
 

Per 26 januari gaat bijna alles weer open tot 22.00 uur, ondanks de risico’s.  
Juist daarom is het belangrijk om je aan de algemene maatregelen te houden.  

De regels gelden in ieder geval t/m 8 maart.

25 januari 2022

Coronatoegangsbewijs 

Hier heb je een coronatoegangsbewijs + 
identiteitsbewijs nodig: 
• Horeca en evenementen. 
• Kunst en cultuur, zoals theaters, 

bioscopen en musea. 
• Kunst en cultuurbeoefening (zoals 

muziek- en dansles) vanaf 18 jaar. 
• Sport: alle binnenlocaties en –faciliteiten. 

Buiten voor publiek bij professionele 
wedstrijden vanaf 18 jaar.  
En sportbeoefening vanaf 18 jaar. 

• Pret- en dierenparken, kermissen, 
casino’s en sauna’s. 

 
Op deze locaties draag je ook een mondkapje. 

Sport

Algemeen

Ontvang thuis maximaal 4 
personen per dag. Kinderen t/m 12 
jaar zijn uitgezonderd. 

 
Ga je bij anderen op bezoek, of 
ontvang je bezoek, doe een 
zelftest. 

 
Werk thuis. Kan dat niet: houd op 
werk altijd 1,5 meter afstand. 

 
Draag een mondkapje waar dit 
verplicht is of geadviseerd wordt.

Winkels, boodschappen en  
contactberoepen

Alle winkels en contactberoepen 
(zoals kappers en nagelstudio’s) 
open tot 22.00 uur. 

Evenementen en kunst en  
cultuur

Evenementen met vaste zitplaats en 
doorstroomevenementen (zoals 
kermissen en beurzen) toegestaan 
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit. 

 
Musea en voorstellingen kunst en 
cultuur (zoals in theaters en 
bioscopen) toegestaan tot 22.00 uur. 
Beperkte capaciteit. 
 

Recreatie

Recreatie (zoals pret- en dieren -
parken, casino’s en sauna’s) open  
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit. 

 
Nu ook hier verplicht: 
coronatoegangsbewijs.

Horeca

Horeca (zoals cafés en restaurants) 
open tot 22.00 uur.  

 
Vaste zitplaats verplicht. 

Wedstrijden en competities 
(amateur en professioneel) 
toegestaan. 

 
Publiek toegestaan tot 22.00 uur. 
Beperkte capaciteit. 

Quarantaine

Je hoeft niet in quarantaine na contact met 
een positief getest persoon als je: 
• Geen klachten hebt en; 
• 17 jaar of jonger bent of; 
• Een boostervaccinatie hebt gehad 

(minimaal 1 week geleden) of; 
• Korter dan 8 weken geleden positief 

bent getest. 
 
Voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen 
geldt een uitzondering. 

Juiste WOZ-waarde 
belangrijk 

SVHW heft en int de lokale belastingen voor uw gemeente en voor 
waterschap Hollandse Delta. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de 
veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente. In februari 
2022 ontvangt u het aanslagbiljet lokale belastingen met uw WOZ-waarde. 

Wat betekent de WOZ voor u?
De wet WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken en zorgt ervoor 
dat alle overheden dezelfde waardering voor woningen en bedrijfspanden 
gebruiken. Zo bepaalt de WOZ-waarde de hoogte van een aantal belastingen bij:
• Gemeente (onroerende zaakbelasting);
• Belastingdienst (inkomsten-, vennootschaps- en erfbelasting);
• Waterschap (watersysteemheffing). 

Het is belangrijk dat uw WOZ-waarde juist wordt vastgesteld. SVHW 
waardeert voor uw gemeente de woningen en de bedrijfspanden. 

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?
Jaarlijks analyseert en vergelijkt SVHW de marktgegevens van woningen en 
bedrijfspanden. Deze gegevens komen terecht in een geautomatiseerd 
taxatiemodel, dat de WOZ-waarde bepaalt. Onze taxateurs controleren de 
waarde en stellen deze vast. 

De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren gestegen. De WOZ-waarde 
kan met de marktontwikkeling mee gestegen zijn. Daarnaast is het vanaf 
1 januari 2022 verplicht om in plaats van de inhoud van een woning de 
gebruiksoppervlakte te gebruiken voor de waardering. Dit kan ook invloed 
hebben op de WOZ-waarde.

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde? 
Kijk op www.svhw.nl.

SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

(0186) 577 222
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Binnenkort ontvangt u van SVHW uw aanslag 
lokale belastingen. De belastingaanslag moet u 
voor de vervaldatum betalen. Maar wist u dat u 
ook in delen kunt betalen? U geeft SVHW voor 
de vervaldatum toestemming om het bedrag in 
delen van uw rekening af te schrijven.  
SVHW schrijft het bedrag dan in minimaal zeven 
en maximaal tien delen van uw rekening. 

Automatische incasso aanvragen
Hiervoor gaat u naar www.svhw.nl en logt in 

op Mijn SVHW. Ga naar ‘Zelf regelen’ en klik op 
‘Voorkeursinstellingen wijzigen’. 
 
U kunt ook via het contactformulier of telefonisch 
een machtigingsformulier aanvragen. Binnen 5 
werkdagen heeft u het formulier in huis.

Meer informatie? 
Kijk op www.svhw.nl/betalen of bel  
naar (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Aanslag lokale belasting komt er aan
Nieuws

Energie besparen is goed voor het milieu en uw 
portemonnee. Ook maakt het uw huis comfor-
tabeler. De gas- en elektriciteitsprijzen blijven 
de komende jaren stijgen dus energie besparen 
wordt extra belangrijk. Daarom organiseren wij 
met het Regionaal Energieloket een collectieve 
inkoopactie isolatie. Op woensdag 9 februari 
kunt u een online informatiebijeenkomst  
volgen voor meer informatie. 

Tijdens de informatiebijeenkomst leggen wij 
u de actie stap voor stap uit. Ook geven we 
informatie over subsidies en leningen die u 
kunt aanvragen. De gemeente, het Regionaal 

Energieloket en het isolatiebedrijf zijn aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden. U kunt de 
avond via uw computer of tablet bijwonen.  
U bent zelf niet in beeld.

Aanmelden
De bijeenkomst is op woensdag 9 februari 
tussen 19.30 en 20.30 uur. U kunt zich via de 
computer, tablet of telefoon aanmelden.

1. Ga naar www.regionaalenergieloket.nl/acties
2. Vul uw postcode in 
3. Klik op 'Isolatieactie Alblasserdam'
4. Klik op 'Aanmelden informatieavond'

Isoleer uw huis met onze collectieve  
inkoopactie

Juiste WOZ-waarde 
belangrijk 

SVHW heft en int de lokale belastingen voor uw gemeente en voor 
waterschap Hollandse Delta. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de 
veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente. In februari 
2022 ontvangt u het aanslagbiljet lokale belastingen met uw WOZ-waarde. 

Wat betekent de WOZ voor u?
De wet WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken en zorgt ervoor 
dat alle overheden dezelfde waardering voor woningen en bedrijfspanden 
gebruiken. Zo bepaalt de WOZ-waarde de hoogte van een aantal belastingen bij:
• Gemeente (onroerende zaakbelasting);
• Belastingdienst (inkomsten-, vennootschaps- en erfbelasting);
• Waterschap (watersysteemheffing). 

Het is belangrijk dat uw WOZ-waarde juist wordt vastgesteld. SVHW 
waardeert voor uw gemeente de woningen en de bedrijfspanden. 

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?
Jaarlijks analyseert en vergelijkt SVHW de marktgegevens van woningen en 
bedrijfspanden. Deze gegevens komen terecht in een geautomatiseerd 
taxatiemodel, dat de WOZ-waarde bepaalt. Onze taxateurs controleren de 
waarde en stellen deze vast. 

De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren gestegen. De WOZ-waarde 
kan met de marktontwikkeling mee gestegen zijn. Daarnaast is het vanaf 
1 januari 2022 verplicht om in plaats van de inhoud van een woning de 
gebruiksoppervlakte te gebruiken voor de waardering. Dit kan ook invloed 
hebben op de WOZ-waarde.

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde? 
Kijk op www.svhw.nl.

SVHW
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal

(0186) 577 222
(0800) 02 00 873



Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Kap  
Voor:   Voor: het vellen of te doen 

vellen van een houtopstand 
(krentenboom (Amelanchier 
arborea 'Robin Hill'))      

Locatie:   Willem de Zwijgerlaan 
hoek Mauritsstraat      

Datum besluit:  18-01-2022     
 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzend-
datum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenminste 
de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden 
van het bezwaar. Het bezwaar moet worden 
gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders 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 de  
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het aanbrengen van een 

damwand   
Locatie:   Distripark,  

kad. perceel B 4897   
Datum ontvangst: 21-01-2022   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:   het wijzigen van de dakop-

bouw ivm zonnecollectoren   
Locatie:  West Kinderdijk 265   
Datum ontvangst: 19-01-2022   

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   Container voor huis in  

parkeervak   
Locatie:  Blokweerweg 88   
Datum ontvangst: 17-01-2022   
 
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het opslaan van roerende 

zaken   
Locatie:  Resedahof 6   
Datum ontvangst: 17-01-2022   
 
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,  
woensdag 2 februari 2022
       

  

Gemeentenieuws

Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam maakt bekend dat op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) het bestemmingsplan Kloos op 21  
december 2021 door de gemeenteraad 
gewijzigd is vastgesteld. Het besluit hogere 
grenswaarden is 23 november 2021 door het 
college van burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam vastgesteld. Vanaf donderdag 3 
februari 2022 liggen de vastgestelde stukken 
voor zes weken ter visie.

Ter inzage
De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van 
in hoofdzaak maximaal 275 woningen inclusief 
bijbehorende parkeervoorzieningen op de 
voormalige bedrijfslocatie Mercon Kloos aan de 
Oost Kinderdijk te Alblasserdam.  
De ontwerpplanen en de bijbehorende stukken 
zijn ook digitaal te zien en te downloaden op 
www.alblasserdam.nl > Ruimtelijke plannen > 
Bestemmingsplannen > Kloos en op  
www.ruimtelijkeplannen.nl  
(NL.IMRO.0482.bpgebiedkloos116-VA01). 

Beroep 
Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen 

belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Inwerkingtreding van het besluit 
Het bestemmingsplan treedt in werking met 
ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn 
naast een beroepschrift ook een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het bestemmingsplan niet in werking voordat 
op dat verzoek is beslist. Een verzoek om 
voorlopige voorziening kan worden ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Aan het 
instellen van beroep en het indienen van 
een verzoek om voorlopige voorziening zijn 
kosten verbonden. Voor meer informatie over 
de hoogte hiervan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. 

Alblasserdam,  
2 februari 2022
 
Burgemeester en wethouders  
van Alblasserdam

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
melding in het kader van activiteitenbesluit 
milieubeheer hebben ontvangen:

Activiteit:
• Milieu (melding)
Inrichting: Holland Maritime & Industry B.V.

Voor: Melding Activiteitenbesluit Newtonweg 6 
Alblasserdam

Het gaat over het oprichten van een bedrijf ge-
specialiseerd in ijzerwerk, laswerk en hydrauliek 
werkzaamheden. Het bedrijf is gelegen aan de:

Locatie: Newtonweg 6 te Alblasserdam
Datum ontvangst: 13 december 2021

Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-21-401520.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder 
verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen 
worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat 
deze bekendmaking uitsluitend een informatief 
karakter heeft.

Bestemmingsplan Kloos en besluit  
hogere grenswaarden  

Activiteitenbesluit milieubeheer  
Newtonweg 6 


