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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.

 

Energiecoaches gezocht
Twee weken geleden stond er een man voor 
mijn huis die foto's van mijn huis maakte. 
Natuurlijk was ik nieuwsgierig waarom hij dat 
deed. Ik stapte op hem af en vroeg waarom hij 
mijn huis fotografeerde. ‘Daar heeft u zelf om 
gevraagd', antwoordde hij geheimzinnig. Ik kon 
het mij niet herinneren. Totdat hij uitlegde dat 
hij de foto's maakte met een warmtecamera. 
Toen herinnerde ik mij weer dat ik een tijdje 
geleden inderdaad gevraagd heb om een scan 
te maken. 

Isoleren
Net als heel veel andere mensen wilde ik ook 
wel eens weten wat ik nog meer kan doen om 
mijn huis goed te isoleren. De muren hebben 
we laten isoleren toen we het huis zo’n vijftien 
jaar geleden kochten. Ook de ramen hebben 
we laten vervangen. En toch verstook ik nog 
best veel gas om het huis warm te houden.  
Ik maakte me vooral zorgen om de aanbouw. 
Zou die veel warmte doorlaten? 

Rode vlakken
De man met de warmtecamera liet me de 
afbeelding van de gevel van mijn huis zien. 
Wat direct opviel waren de rode vlakken bij de 
ramen. Daar verliest het huis dus veel warmte. 
Ondanks dat het dubbele ramen zijn van ruim 
twaalf jaar oud voldoen ze niet meer.  
Het advies was duidelijk. Ramen vervangen 
voor de nieuwste soort! En de aanbouw?  
Die blijkt gelukkig goed geïsoleerd te zijn.  
Zonder hulp van deze scan en deskundig 
advies zou ik wellicht de verkeerde beslissingen 
hebben genomen. 

Inwoners adviseren
Wat fijn dat er mensen zijn die als vrijwilliger 
inwoners willen helpen bij het duurzamer maken 
van hun huis. Bent u of kent u mensen die het 

Blik op ons college

leuk vinden om inwoners van Alblasserdam te 
adviseren en verder te helpen op het gebied 
van energiebesparing? Laat dan van u horen en 
meld u aan. Op deze Gemeentepagina leest u 
hoe u dat kunt doen. 

Blij
Samen met de Stichting Welzijn Alblasserdam 
en het Regionaal Energieloket willen we inwo-
ners met de hulp van vrijwillige energiecoaches 
helpen om stappen te zetten op het gebied van 
het besparen van energie. Leuk om te doen, u 
leert veel dorpsgenoten kennen en maakt er 
mens en milieu blij mee. Ik hoop u binnenkort 
te ontmoeten als energiecoach.

Arjan Kraijo
wethouder

Raads- en commissievergaderingen

Op dinsdag 1 februari 2022 vergadert de ge-
meentelijke erfgoedcommissie. De vergadering 
vindt plaats vanaf 15.00 uur. Een gedeelte van 
de vergadering is openbaar. De vergadering zal 
via Teams worden gehouden. Een week voor de 
vergadering is de agenda beschikbaar. U kunt de 

agenda per email opvragen bij de secretaris van 
de erfgoedcommissie mevrouw c.m.corbeau@
alblasserdam.nl. Wilt u gebruik maken van het 
spreekrecht? Meld u dan vóór maandag 31 
januari 2022 bij de secretaris via het emailadres 
hierboven of via telefoonnummer 14-078.

De erfgoedcommissie vergadert 

Raads- en commissievergaderingen

De commissie Grondgebied en de commissie 
Bestuur en Samenleving vergaderen digitaal op 
donderdag 27 januari. 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 27 januari 12.00 uur, bij  
griffier@alblasserdam.nl. De vergaderingen  
zijn live te volgen via alblasserdam.notubiz.nl/
live of via de website van de gemeente  
Alblasserdam. 

Gemeenteraad 
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 1  
februari. Agenda en stukken treft u vanaf vrijdag 
28 januari in het Raadsinformatiesysteem (RIS) 
op de website van de gemeente Alblasserdam. 
Wilt u inspreken bij de raad? Meld dit dan zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 1 
februari 12.00 uur, bij griffier@alblasserdam.nl, 
dan ontvangt u nadere informatie. De vergadering 
kunt u live volgen via alblasserdam.notubiz.nl/
live of via de website van de gemeente  
Alblasserdam.      

Vergaderingen raadscommissies  
en gemeenteraad

Nieuws

Interesse in energie besparen?  
Meld u aan als energiecoach
Wilt u zich inzetten voor de gemeente en mensen 
uit uw buurt? Vindt u energie besparen interes-
sant en ziet u kansen? Wij zoeken inwoners die 
het leuk vinden om anderen te helpen met het 
duurzamer maken van de woning.

Samen met de Stichting Welzijn Alblasserdam 
en het Regionaal Energieloket willen we  
inwoners helpen met het besparen van energie. 
Samen staan we voor een grote uitdaging rond 
ons energiegebruik. Met kleine maatregelen in 
huis kunnen we vast een stap zetten.  
Wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op 
te wekken en te betalen. Mensen willen vaak 
wel, maar weten niet altijd wat ze kunnen doen 
of waar ze moeten beginnen. Een leuke manier 
om geholpen te worden is door dorpsgenoten 
die hiermee al ervaring hebben: de energie-
coaches 

Wat doet een energiecoach
Een energiecoach zet zich graag in voor het 
verduurzamen van onze gemeente. Hij of zij 
heeft enige ervaring met energie besparen, 
leert graag iets nieuws, kan goed luisteren en is 
vriendelijk en creatief. Als energiecoach helpt 
u wijk-, buurt- en straatgenoten op weg om 
energiezuinig te gaan wonen. U voert gesprek-
ken bij mensen thuis om informatie en tips te 
geven over energiebesparing. Of u helpt met 
het installeren van tochtstrips en radiatorfolie. 
Uiteraard krijg krijgt u een uitgebreide training 
van het Regionaal Energieloket en begeleiding 
vanuit Stichting Welzijn Alblasserdam

Informatie en  aanmelden
Meer informatie of aanmelden als energie-
coach? Ga naar: https://regionaalenergieloket.
nl/alblasserdam/algemeen-energiecoach
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Heeft u hulp nodig bij het maken van een 
afspraak voor een (booster)vaccinatie? Of 
bij het maken van een digitaal of papieren 
coronatoegangsbewijs? 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)

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. 

Hulp bij afspraak voor booster  
of toegangsbewijs

Nieuws

Nooit meer achter de vuilniswagen aanrennen, 
kijken welk afval in welke bak hoort en weten 
waar de dichtstbijzijnde verzamelcontainers 
zijn? Met de nieuwe HVC-app kan het allemaal. 
Maar er is nog meer. De app geeft tips op maat, 
passend bij uw (woon)situatie.
 
Afvalkalender en afvalwijzer
Met de nieuwe, handige HVC-app wordt afval 
scheiden nog makkelijker. In de nieuwe app 
vindt u alle hulpmiddelen zoals de afvalkalen-
der, een overzicht van waar alle containers en 
afvalbrengstations in de buurt staan, actuele 
meldingen en de afvalwijzer met handige foto- 
en barcodescanner. Wie een account aanmaakt 
krijgt tips op maat. Door afval goed te scheiden 

kunnen meer waardevolle grondstoffen op-
nieuw gebruikt worden. ,,De nieuwe app is een 
soort afvalcoach in je broekzak”, zegt Gertjan de 
Waard, directeur inzameling van HVC. 

Toekomst
De ontwikkelingen staan niet stil. De app zal 
volgend jaar worden uitgebreid met allerlei mo-
gelijkheden zoals nog meer op maat gemaakte 
informatie en een digitale afvalpas. Ook wordt 
het mogelijk om in te zien hoe vol de verzamel-
container bij u in de buurt is. En of er eventueel 
storingen zijn. De app is beschikbaar voor 
gebruikers van Apple en Android en is gratis te 
downloaden in de AppStore of via GooglePlay 
(zoek op HVC).

Een afvalcoach in je broekzak
Nieuws

Heeft u een concreet voorstel of plan voor  
een zonneproject op een locatie in de Drecht-
steden? Of is uw idee al wat verder uitgedacht 
maar nog niet compleet? Of bent u meer 
geïnteresseerd om financieel deel te nemen 
aan een zonneproject? Meld u zich dan via 
denkmee.drechtstedenenergie.nl. 

Op de website vindt u ook meer informatie. 
Vanaf februari gaan de eerste concrete voor-
stellen mogelijk al verder uitgewerkt worden. 
Op de website zijn dan alle projecten te vinden 
waarin u kunt participeren. 

Financieel meedoen 
Bent u geïnteresseerd in mogelijkheden om 
financieel deel te nemen in een zonneproject? 
Dit kan op verschillende manieren. Voorbeelden 
hiervan zijn:
•  Mede-eigenaarschap. Bijvoorbeeld via een 

energiecoöperatie.

•  Financiële deelname. Bijvoorbeeld via  
aandelen of obligaties in een wind- of  
zonneproject;

•  Een omgevingsfonds. Een deel van de  
financiële opbrengsten/winsten kunnen  
via dit fonds ingezet worden ten behoeve 
van de omgeving. Bijvoorbeeld voor na-
tuurontwikkeling, een nieuw buurthuis of 
sportvelden.

•  Een omwonendenregeling. Mensen die in 
de directe omgeving wonen ervaren een 
indirect voordeel. Bijvoorbeeld met korting 
op stroom afkomstig uit het project of door 
investeringen in het verduurzamen van hun 
woning.

Heeft u de wens om te investeren, maar weet  
u nog niet hoe? Dan horen wij graag van u.  
Via denkmee.drechtstedenenergie.nl kunt u 
zich aan melden voor meer informatie over 
financiële participatie voor zon op land. 

Doe mee met een zonneproject  
in de regio 



Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw
Voor:   het plaatsen van een  

dakkapel aan de voorzijde 
van de woning   

Locatie:  Paardenboonhof 3   
Datum besluit:  11-01-2022   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO 
Voor:   het plaatsen van een  

dakopbouw op de bestaande 
woning   

Locatie:  Kievitstraat 7 
Datum besluit:  14-01-2022   

Activiteit:  Roerende zaken
Voor:   het plaatsen van tijdelijke 

zeecontainers   
Locatie:  Oost Kinderdijk 361   
Datum besluit:  12-01-2022    
 
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 besloten 
hebben de volgende aanvraag om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken: 

Activiteit:  Kap
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand  
(moeraseik (Quercus  
Palustris))   

Locatie:  Krulmos 26   
Datum besluit:  03-01-2022   
 
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 plaatsen van een contai-
ner   
Locatie:  Blokweerweg 88   
Datum ontvangst:  13-01-2022   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:   het gebruiken van de open-

bare weg voor een bouw-
plaats   

Locatie:  Resedahof 6   
Datum ontvangst: 12-01-2022   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO  
Voor:   het legaliseren van twee 

bergingen   
Locatie:  Cortgene 11   
Datum ontvangst: 11-01-2022   
 
Activiteit:   Bouw, Werk of werkzaam-

heden uitvoeren 
Voor:   het vervangen van een brug 

in het Alblasserbos   
Locatie:  Rijksweg A15 1   
Datum ontvangst: 10-01-2022 

Activiteit:  Kap 
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (es-
doorn)

Locatie:  Van Hogendorpweg 51   
Datum ontvangst: 10-01-2022   
 
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het realiseren van een bouw-

plaats   
Locatie:  de Sovornin Lohmanweg   
Datum ontvangst: 12-01-2022   
 
Activiteit:   Weg aanleggen of verande-

ren  
Voor:   het plaatsen van een tijde-

lijke brug over de sloot   
Locatie:  Vinkenpolderweg 27 d   
Datum ontvangst: 11-01-2022   
 
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, 26 januari 2022 
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ZITTINGEN VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU 

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeen-
teraadsverkiezingen. Hierbij heeft het centraal 
stembureau een belangrijke rol. Zij toetsen de 
voorbereidingen, het verloop en de uitslag van 
de verkiezing aan de Kieswet. 

Zitting 1 februari 2022
Op 1 februari 2022 onderzoekt het centraal 
stembureau in een besloten zitting de  
ingeleverde kandidatenlijsten. 

Direct na de zitting liggen ter inzage bij de 
receptie van de gemeente:
• de ingeleverde kandidatenlijsten
• de ondersteuningsverklaringen 
• het proces-verbaal I1 van de zitting 
Het proces-verbaal I1 staat ook op  
alblasserdam.nl/verkiezingen.

Zitting 4 februari 2022
Op 4 februari 2022 beslist het centraal  
stembureau om 10.00 uur in een openbare  
zitting over:
• de geldigheid van de kandidatenlijsten
•  handhaving van de daarop voorkomende 

kandidaten
• handhaving van de geplaatste aanduiding
• de nummering van de kandidatenlijsten

De openbare zitting is digitaal. U volgt de zitting 
via MS Teams. De link naar de zitting op 
MS Teams staat op 3 februari op alblasserdam.
nl/verkiezingen.

Het proces-verbaal I4 van deze zitting ligt direct 
na de zitting ter inzage. Bij de receptie van de 
gemeente en op alblasserdam.nl/verkiezingen. 
Op het proces-verbaal I4 staat ook de  
nummering van de kandidatenlijsten.

HOE KUNT U STEMMEN?

Stemmen met uw stempas
U ontvangt op zijn laatst 14 dagen voor de  
verkiezingen uw stempas. Met uw stempas 
mag u stemmen in de stembureaus van  
Alblasserdam. De stembureaus staan op de 
bijsluiter bij uw stempas en op de kandidaten-
lijst. Ook op alblasserdam.nl/verkiezingen staat 
een overzicht. In het stembureau draagt u een 
mondkapje en legitimeert u zich met uw identi-
teitsbewijs. Dit document mag op dat moment 
maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

Heeft u coronaklachten? Blijf dan thuis en ga 
niet naar het stembureau. Vraag een andere 
kiezer om namens u te stemmen. Dat regelt u 
met een volmacht.

Een volmacht afgeven
Kunt u niet naar een stembureau om te 
stemmen? Vraag dan een andere kiezer om 
namens u te stemmen. Dit heet een volmacht 
afgeven. De kiezer die voor u gaat stemmen (de 
gemachtigde):
• woont ook in Alblasserdam
•  moet op hetzelfde moment ook zelf stemmen
• mag 2 keer stemmen met een volmacht 

Er zijn 2 manieren om een volmacht te geven. 
Het makkelijkst is om de achterkant van de 
stempas in te vullen.

1.  Achterkant stempas invullen (onderhandse 
volmacht)

De kiezer die voor u gaat stemmen, neemt dit 
mee naar het stembureau:
•  uw stempas. Op de achterkant staat het 

volmachtbewijs. U vult dit helemaal in. Ook 
zet u allebei een handtekening

•  een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag 
ook digitaal, bijvoorbeeld op een telefoon. 
Uw kopie identiteitsbewijs mag op de dag 
van de verkiezingen niet langer dan 5 jaar 
verlopen zijn

U mag deze volmacht niet op het stembureau 
zelf regelen. Dit regelt u dus vooraf.

2. Schriftelijke volmacht aanvragen
U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. 
Dit doet u bijvoorbeeld omdat:
•  u uw stempas niet kunt overdragen aan een 

andere kiezer 
•  u een identiteitsbewijs heeft dat tijdens de 

verkiezingen langer dan 5 jaar is verlopen
• u geen identiteitsbewijs heeft

De aanvraag moet voor 11 maart 2022 om 
17.00 uur bij de gemeente binnen zijn. Er zijn 3 
manieren om een schriftelijke volmacht aan te 
vragen. Digitaal, aan de balie (van de gemeente) 
en schriftelijk. Op alblasserdam.nl/verkiezingen 
staat hierover meer informatie.

Openbare kennisgeving gemeente-
raadsverkiezingen 16 maart 2022

Openbare kennisgeving gemeente-
raadsverkiezingen 16 maart 2022


