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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.

 

Aandacht voor elkaar
Toen ik in december 2020 met m'n werk in 
Alblasserdam begon, raakten we tijdens de 
feestdagen in een coronalockdown die met ups 
en downs duurde tot juni 2021. We hoopten 
dat dergelijke ernstige maatregelen niet meer 
nodig zouden zijn, zeker met het vooruitzicht 
van een hoge vaccinatiegraad.

Gezichtsbedrog
Inmiddels weten we dat dit vooruitzicht ge-
zichtsbedrog is geweest. Nederland is opnieuw 
in een lockdown terechtgekomen die afgelopen 
weekend voor een deeltje is opgeheven. Niet 
essentiële winkels en kappers mogen weer 
open en er mag weer gesport worden. Op 
het moment dat u dit leest, is m'n haar weer 
geknipt en heb ik m'n eerste baantjes in het 
zwembad getrokken. 

Pijnlijk
Maar horeca, bioscopen, musea en theaters 
zijn nog steeds gesloten en evenementen 
(bijvoorbeeld voetbalwedstrijden) mogen al-
leen zonder publiek. Dat is bijzonder pijnlijk. 
Pijnlijk voor de eigenaren en medewerkers op 
al die plekken, maar ook voor de bezoekers die 
hunkeren naar ontmoeting en ontspanning. 

Ruimte
De maatschappij wordt ernstig op de proef 
gesteld en dat uit zich door protest en verzet. 
Ook in Alblasserdam was er jongstleden vrijdag 
een demonstratieve opening van horeca en 
winkels onder de naam: wij zijn het ZAT. Het is 
mooi dat dit in Nederland kan. Dat er ruimte is 
voor mensen om andere opvattingen hoorbaar 
en zichtbaar te maken. 

Opdracht
Maar ik zie ook een zorgelijke keerzijde. De 
verschillende meningen leiden steeds meer 

Blik op ons college

tot verdeeldheid en polarisatie. Op hele kleine 
schaal binnen gezinnen en families maar ook 
op grotere schaal tussen grotere groepen met 
tegenstrijdige opvattingen. Gevolgen die zich 
nog lang laten voelen en een nieuwe opdracht 
inhouden voor onze voorgangers bij de over-
heid, bij instellingen, verenigingen, kerken, 
enzovoort. Zij hebben de opdracht om ondanks 
de grote verschillen aandacht voor elkaar als 
kernwaarde van ons land te blijven zien. 

Vaccineren in Alblasserdam
Met de GGD is afgesproken dat onze inwoners 
zich weer in Alblasserdam kunnen laten infor-
meren en vaccineren tegen corona. Binnenkort 
hoort u hierover meer van ons. Ik hoop dat 
u van deze mogelijkheden gebruik maakt en 
vooral dat u aandacht voor elkaar ook op uzelf 
en uw omgeving van toepassing laat zijn.

Kees Jongmans
wethouder

Raads- en commissievergaderingen

De commissie Grondgebied en de commissie  
Bestuur en Samenleving vergaderen op dinsdag 
25 januari. De agenda's en stukken met aan-
vangstijd kunt u vanaf donderdag 20 januari 
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 dinsdag 25 
januari 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. 

Commissies vergaderen

Nieuws

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 woensdagavond 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. 

VACATURE

Secretaris voor de sportieve  
én sociale ontmoetingsplaats 
van Alblasserdam
Sporthal en zwembad Blokweer vallen onder Beheer Stichting Sport Alblasserdam (BSSA).  
Het vrijwilligersbestuur ondersteunt het enthousiaste team van medewerkers en vrijwilligers. 
De huidige secretaris gaat verhuizen, daarom zijn wij op zoek naar vervanging.

Als secretaris:
•  ben je verantwoordelijk voor de vastlegging en de communicatie over de activiteiten van 

het bestuur.
•  signaleer je kansen en zet je deze om in acties die bijdragen aan betere resultaten van 

BSSA.
•  Werk je samen met de andere bestuursleden, de locatiemanager van het sportcentrum en 

met de gemeente. 
•  Neem je als onderdeel van het dagelijks bestuur weloverwogen besluiten en handel je 

ernaar. 

Ben je een open en nieuwsgierige teamspeler die zich uitgedaagd voelt om de stichting verder 
te ontwikkelen? Kijk dan voor meer informatie op www.blokweer.nl.

De gemeenteraad vergadert in de raadzaal in De Rederij.
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Deze week kunt u zonder afspraak terecht bij 
de drie priklocaties van de GGD in onze regio in 
Dordrecht, Gorinchem en Puttershoek. Tot en 
met zaterdag 22 januari kunt u tussen 15.00 tot 
19.00 vrij binnenlopen. Op zondag 23 januari 
kan dat van 8.00 tot 13.00 uur. 

Vrije inloop voor drie vaccinaties
Vrije inloop is mogelijk voor de eerste, tweede 
of boostervaccinatie. U kunt de boostervaccinatie 
krijgen als u ouder bent dan 18 jaar en mini-
maal 3 maanden geleden voor de laatste keer 
bent gevaccineerd of positief getest bent op 
corona. De boostervaccinatie is met een mRNA-
vaccin (Pfizer of Moderna). U kunt niet voor een 
vaccin kiezen. Neem uw ID en een mondkapje 

mee, een ingevulde gezondheidsverklaring en 
het bewijs van de eerdere coronavaccinaties. 
Houd er rekening mee dat prikken zonder 
afspraak langer duurt. 

Booster
De vaccinatie tegen corona beschermt u tegen 
ernstig ziek worden. Na een tijdje wordt de 
bescherming iets minder. De afweer tegen  
het virus heeft dan een oppepper nodig.  
Deze boostervaccinatie zorgt ervoor dat u  
goed beschermd blijft. 
In onze regio kunt u een vaccinatie krijgen  
in Dordrecht (Laan van Europa 500),  
Gorinchem (Einsteinstraat 8) en Puttershoek 
(Groeneweg 16).

Deze week zonder afspraak vaccineren

Nieuws

Op 5 januari vond de digitale nieuwjaarsreceptie 
plaats, waar al 600 mensen naar gekeken  
hebben (peildatum 10 januari). Tijdens de 
uitzending deden de kijkers mee met een 
onderzoek op mentimeter.nl. Hieruit bleek dat 
de grootste lichtpuntjes van de kijkers voor 

2022 gezondheid, vernieuwing en liefde zijn. 
Ook zagen we dat 87% van de kijkers de lokale 
winkels en 77% van de kijkers de lokale horeca 
graag steunt. Wilt u de nieuwjaarsreceptie of 
een onderdeel ervan terug kijken? Kijk dan op 
www.alblasserdam.nl onder Nieuws.

Terugblik nieuwjaarsreceptie

Vergunningen & Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Alblasserdam maakt bekend, 
dat het heeft besloten om een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen en 
hiertoe een bord model Reglement Verkeers-
tekens 1990 met een onderbord te plaatsten. 
Deze gehandicaptenparkeerplaats zal worden 
aangelegd op de volgende locatie:  
Begoniastraat 24

Belanghebbenden kunnen gedurende een 
termijn van zes weken na heden o.g.v. artikel 

7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen 
voornoemd besluit bezwaar instellen bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend 
en tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener,
• de dagtekening,
•  een omschrijving van het besluit waartegen 

het bezwaar is gericht en,
• de gronden van het bezwaar.

Gehandicaptenparkeerplaats  
Begoniastraat

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO   

Voor:   verzoek voor het wijzigen van 
het bestemmingsplan t.b.v. 
het uitoefenen van twee 
bedrijven aan huis   

Locatie:  Oost Kinderdijk 12    
Datum besluit:  05-01-2022   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van 1 houtopstand (moeraseik 
(Quercus Palustris))   

Locatie:  Krulmos 26   
Datum besluit: 07-01-2022   
 
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het uitvoeren van hijswerk-

zaamheden   
Locatie:  Ganzerik 10    
Datum besluit:  03-01-2022   

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

bak op een parkeervak   
Locatie:  Brunel 2    
Datum besluit:  04-01-2022   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:   Het tijdelijk gebruiken  

van openbare parkeer- 
plaatsen voor een bouw-
plaatsinrichting   

Locatie:   Waalsingel, schuin  
tegenover nr. 22  

Datum besluit: 07-01-2022   
 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen  
binnen zes weken na de dag van verzenddatum 
van deze besluiten. Het bezwaarschrift moet wor-
den ondertekend en bevat tenminste de naam en 
het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het be-
zwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. 
Het bezwaar moet worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam. Indiening van een bezwaarschrift betekent 
niet dat de werking van het besluit wordt uitge-

steld. Na indiening van een bezwaarschrift  
bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorzie-
ning 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: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een dakop-

bouw op de huidige schuur   
Locatie:  Kortland 6   
Datum besluit: 05-01-2022

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

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een kleine 

brug achter woning   
Locatie:  Touwbaan 34    
Datum ontvangst:  04-01-2022   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het realiseren van een  

uitbouw van de woonkamer   
Locatie:  Zeelt 11    
Datum ontvangst: 03-01-2022   
 
Activiteit:  Inrit/Uitweg   
Voor:   het verplaatsen van een  

in- uitrit   
Locatie:  Van Hennaertweg 19    
Datum ontvangst: 07-01-2022   

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, 
19 januari 2022 


