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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.

 

Hulp bij maken van afspraak voor 
booster of toegangsbewijs
Heeft u hulp nodig bij het maken van een 
afspraak voor een (booster)vaccinatie? Of bij 
het maken van een digitaal of papieren corona-
toegangsbewijs? Kom dan op dinsdag naar De 
Rederij. De sociaal raadslieden van de Stichting 
Welzijn Alblasserdam (SWA) en de vrijwilligers 
van de bibliotheek staan op die dag klaar om u 
te helpen.

Elke dinsdag in De Rederij
9.30 – 11.30 uur:   inloopspreekuur sociaal 

raadslieden SWA
13.00 – 17.00 uur:  digitaal inloopspreekuur 

vrijwilligers bibliotheek

U kunt een coronatoegangsbewijs aanvragen 
als u kunt aantonen dat u:
•  2 vaccinaties hebt gehad (of 1 vaccinatie met 

het Janssen-vaccin)
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Of
•  Hersteld bent van corona

Of
•  Negatief getest bent op corona

Wat moet u doen en meebrengen?
Om een coronatoegangsbewijs te maken heeft 
u een DigiD én een geldig identiteitsbewijs 
nodig. Als u de CoronaCheck-app wilt gaan 
gebruiken heeft u smartphone met sms functie 
nodig. 

Sociaal raadslieden kan u ook helpen met  
aanvraag van de DigiD. Voor het aanvragen van 
de DigiD is uw Burgerservicenummer nodig 
(BSN nummer). U vindt De Rederij aan Cortgene 
2. Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de 
gastvrouw. Zij helpt u verder. 
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Cursus Actief in de politiek
Hebt u belangstelling voor de plaatselijke  
politiek? Wilt u weten hoe u invloed kunt hebben 
op besluiten van de gemeente? Denkt u erover 
na om zelf de plaatselijke politiek in te gaan? 
Meld u dan aan voor de cursus Actief in de 
politiek.  
 
De cursus bestaat uit twee delen: op woens-
dagavond 9 en woensdagavond 16 februari 
2022.

Tijdens de eerste bijeenkomst draait het om  
de taken van de gemeente, de gemeenteraad, 
het college van B&W en de burgemeester.  
Het tweede deel gaat over de invloed van de  
lokale politiek op de besluiten van de gemeente. 
Tot slot volgen speeddates met Alblasserdamse 
raadsleden. Zij vertellen wat hen drijft en wat 
ze hebben gedaan in de afgelopen vier jaren. 
Heeft u interesse? Meld u dan voor 1 februari 
aan via griffier@alblasserdam.nl. 

Bibliotheek en gemeentewinkel 
zijn open
De bibliotheek en de gemeentewinkel in De 
Rederij zijn open. Ook sinds lockdown die op 
19 december inging. 

Maximaal aantal bezoekers
In totaal mogen 53 mensen tegelijk in De 
Rederij zijn. Daarom staan er mandjes bij de 
ingang. Iedereen van 12 jaar en ouder die 
naar binnen wil moet een mandje pakken. 
Zijn de mandjes op dan moet u even buiten 
wachten. Dit geldt ook voor mensen met een 
afspraak bij de gemeentewinkel.

Bieb ruimer open
Nu de bibliotheek in De Rederij zit, zijn  
openingstijden van de bieb ruimer dan vroeger. 
Van maandag tot en met vrijdag kunt u 
tussen 8.30 en 17.30 uur boeken halen en 
terugbrengen. Op zaterdag is de bieb open 
van 10.00 tot 13.00 uur. Van maandag t/m 

vrijdag is het in de ochtend zelfbediening. 
Wilt u graag door iemand geholpen worden? 
De medewerkers van de bieb zijn er maandag 
t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Gemeentewinkel en werkcafé
De gemeentewinkel werkt nog steeds op 
afspraak. Zo houden we grip op het aantal 
bezoekers. U kunt een afspraak maken via 
www.alblasserdam.nl of bel 14078.  
Het werkcafé van Smile is gesloten. U kunt er 
niets afhalen en er is ook geen bezorging. 

Mondkapje
Voor iedereen vanaf 13 jaar is het dragen van 
een mondkapje verplicht in de bibliotheek en 
in het openbare deel van De Rederij. Ook als 
u aan de leestafel zit of zit te wachten op uw 
beurt bij de gemeentewinkel. 
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Wie twijfelt over het nemen van een vaccinatie 
tegen corona kan sinds kort terecht op  
www.overvaccineren.nl. U kunt ook bellen  
met de Vaccinatie Twijfeltelefoon via  
088-7555777. 

Bijwerkingen en prikangst
www.overvaccineren.nl is een website van de 
rijksoverheid met allerlei informatie over het 
vaccin. Zoals hoe het werkt en want de  
bijwerkingen kunnen zijn. U kunt meer lezen 
over de veiligheid van het vaccin en het effect 
op de gezondheid. Ook zaken als prikangst  
en zwanger zijn of willen worden komen aan 
bod. 

Twijfeltelefoon
De Twijfeltelefoon is iedere werkdag van 08.30 
tot 16.30 uur bereikbaar via is 088-7555777.  
De lijn wordt bemand door een team van 
medisch specialisten (in opleiding) en verpleeg-
kundigen. U kunt bellen met vragen over het 
coronavaccin en voor medisch advies. U kunt 
ook kijken op de website www.twijfeltelefoon.nl.

Op de al langer bestaande website  
www.coronavaccinatie.nl kunt u ook  
veel lezen over de vaccinatie.

Website of telefoonlijn voor twijfels 
over vaccinatie
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De houtkachel en open haard vervuilen de 
lucht flink. Ongeveer 23% van het fijnstof is  
afkomstig van houtrook. Dat is meer fijnstof 
dan verkeer uitstoot. En mensen met klachten 
aan longen of luchtwegen hebben er last van. 
Wilt u toch hout stoken? Doe dat dan met  
minder rook en geur voor uzelf en de buren. 

Lees de tips op:  
www.ozhz.nl/schonelucht.

Schone Lucht Akkoord
In 2020 sloten negen provincies en 36 gemeen-
ten met het rijk het Schone Lucht Akkoord.  
Zij willen de uitstoot van wegverkeer, machines, 
landbouw, scheepvaart, industrie en huishou-
dens naar beneden brengen. Ook de gemeente  
Alblasserdam heeft het akkoord ondertekend. 
Bij het verbeteren van de luchtkwaliteit werken 
we samen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid (OZHZ).

Houtstook niet goed voor luchtkwaliteit
Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving:   het houden van een collecte 
van 5 t/m 11 juni 2022

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  05 januari 2022
Zaaknummer:  Z-21-401823

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet eens 
is met dit besluit, binnen zes weken na dagte-
kening ervan schriftelijk bezwaar maken bij de 
Burgemeester van Alblasserdam, Postbus 2, 
2950 AA Alblasserdam. 

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift 
ondertekend 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 
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
hebben besloten de adresgegevens te wijzigen 
van:
Naam   Koca, M  
Geboren   07-10-1976 
Datum uitschrijving 30-12-2021

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) 
opgenomen adres is niet meer juist. Een nieuwe 
verblijfplaats is bij de gemeente niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de volgende 
adresgegevens opgenomen: 
Adres:  onbekend
Woonplaats: onbekend
Land:  onbekend

De registratie als inwoner van Nederland is 
hiermee beëindigd.

De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven 
aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioen-
fondsen en zorgverzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen 
zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, 
AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens 
met dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift 
naar het college van burgemeester en wethou-
ders. Dit doet u binnen zes weken na de dag van 
deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het  
college van burgemeester en wethouders,  
Postbus 2, 2950 AA  Alblasserdam.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de  
volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving 
van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
(bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie); de 
reden waarom u bezwaar maakt; het telefoon-
nummer waarop u overdag bereikbaar bent; de 
datum en uw handtekening.

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

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:   het plaatsen van een  
dakopbouw   

Locatie:  Kattestaart 5   
Datum besluit:  27-12-2021   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO, Inrit/ 
Uitweg, Milieu (omge-
vingsvergunning beperkte 
milieutoets), Reclame  

Voor:   het bouwen van een bedrijfs-
hal met bijbehorend kantoor   

Locatie:  Rapenburg / Blokwalsweg 
Alblasserdam   

Datum besluit:  23-12-2021   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van acht houtopstanden 
(Catalpa bignonioides Nana 
(knotboom))   

Locatie:   Binnenterrein achter  
woningen Waalsingel 42 
& 44 en de Eksterstraat 23 
& 25 

Datum besluit:  31-12-2021   
 
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het plaatsen van een bouw-

container op parkeerplaats   
Locatie:  Blokweersingel 82   
Datum besluit:  27-12-2021   
     
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben 
verklaard: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:   het bouwen van een schuur 

achter de nieuwe woning   
Locatie:  Vinkenpolderweg 1a   
Datum besluit:  31-12-2021   
 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzenddatum 

Vergunningen & Bekendmakingen

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)
Voor:   Melding Activiteitenbesluit Rapenburg/ 

Blokwalsweg ong. te Alblasserdam
Inrichting:  Dudok Distripark Alblasserdam B.V.
  Het gaat over het oprichten van 

een recyclingbedrijf voor papier en 
kunststof gelegen aan:

Locatie:  Rapenburg/ Blokwalsweg ong. te  
 Alblasserdam

Datum ontvangst: 29 september 2021

Deze melding is afgehandeld onder  
zaaknummer Z-21-397948.

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.

Activiteitenbesluit milieubeheer  
Rapenburg/Blokwalsweg

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als 
ingezetene uit de basisregistratie  
personen (art. 2.22 wet BRP)



Gemeentenieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

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 wethou-
ders 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 voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam,  
Bestuursrecht team B (Postbus 50951,  
3007 BM Rotterdam). 

Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning  
hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:  het maken van een uitbouw   
Locatie:  Zeelt 11   
Datum ontvangst: 27-12-2021   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:   het realiseren van een  

doorbraak van de draag-
muur van de keuken naar  
de woonkamer   

Locatie:  Akkerwinde 19   
Datum ontvangst: 28-12-2021   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:   het plaatsen van een  

dakkapel   
Locatie:  Van Hogendorpweg 36   
Datum ontvangst: 29-12-2021   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand   
Locatie:  Kattenwiel 1   
Datum ontvangst: 27-12-2021   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:  het plaatsen van een  
  container   

Locatie:  Rietgors 20   
Datum ontvangst: 24-12-2021   
 
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het plaatsen van een over-

kapping en een schutting  
met poort   

Locatie:  Zeevaartstraat 67   
Datum ontvangst: 25-12-2021   

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 12 januari 2022


