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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.

 

Blijde boodschap
We hebben opnieuw een veelbewogen jaar 
achter de rug. Het coronavirus heeft ons nog 
steeds in zijn greep en zorgt voor veel leed. 
Veel mensen in ons dorp hebben het zwaar. 
Ondernemers, ouderen, jongeren, zorgme-
dewerkers, mensen wiens operatie niet kan 
doorgaan. Ik leef mee met iedereen die direct 
of indirect getroffen is door het virus. 

Lockdown
Door de recente lockdown worden we opnieuw 
teruggeworpen op ons eigen huishouden en 
zijn contacten en samenkomsten beperkt in 
aantal en frequentie. Omzien naar elkaar is nu 
extra belangrijk, want moedeloosheid, uitzicht-
loosheid en ongenoegens liggen op de loer.

In 2021 werden we ook geconfronteerd met 
geweldsincidenten aan onder meer de Merel-
straat en De Boezem. Wij belandden in een 
situatie die ongekend is voor ons dorp. We 
hopen van harte dat er in 2022 antwoorden op 
vragen komen. Net zoals we hopen dat veilig-
heidsmaatregelen langzaam kunnen stoppen. 

Lichtpuntjes
In een letterlijk en figuurlijk donkere tijd 
hebben we meer dan ooit behoefte aan 
lichtpuntjes. En als je er oog voor hebt, zijn 
die er in overvloed.  Om zeshonderd jaar Sint-
Elisabethsvloed te herdenken onthulden we in 
november bij het Wisboomgemaal in Kinder-
dijk het drijvende kunstwerk van het wiegje 
van Beatrijs. De sage van deze baby die na 
de vloedgolf in haar wiegje aanspoelde is een 
prachtig verhaal van hoop in een moeilijke tijd. 
Een verbeelding in brons die het aanschouwen 
waard is. Nu nog nabij de molens, over enkele 
jaren in de rivier De Noord, bij de nieuwe 
woonwijk op het terrein van Kloos.

Lichtpuntjes zijn er in alle soorten en maten, 
maar je moet ze willen zien. Wat daarbij helpt is 
kijken naar mogelijkheden in plaats van naar be-
perkingen. Oké, we kunnen misschien niet met 
wintersport, niet winkelen, naar de bioscoop of 
naar evenementen. Maar we kunnen deze dagen 
wel genieten van de mooie natuur in onze  

Blik op ons college

Alblasserwaard: live ‘de Wilde Waard’ in. Doen!

Saamhorigheid
De herwaardering van ons eigen thuis, ons eigen 
huis en onze eigen omgeving is misschien ook 
wel een lichtpuntje in deze coronatijd. Laten we 
daarbij ook kijken naar alles wat we delen en 
wat ons bindt. In Alblasserdam leven we al vele 
jaren in saamhorigheid met elkaar, ondanks 
verschillende levensovertuigingen. Laten we dat 
vasthouden in deze tijd waarin de meningsver-
schillen zo sterk worden uitvergroot. 

Ik zei het al eerder, lichtpuntjes zijn er in soorten 
en maten. Een lichtpuntje is ook de kaart die u 
stuurt aan een vriend, goede buur of familielid dat 
ziek is of iemand die een dierbare heeft verloren. 
Deze dagen ontvangt u van mij een set prachtige 
kaarten. Eén voor u en één voor iemand om wie 
u geeft. Kom in actie! Stuur die kaart. Vergeet niet 
dat ook u iemands lichtpuntje kunt zijn.

Ik wens u blijde boodschappen toe, veel 
gezondheid en alle goeds voor het nieuwe jaar! 
Blijf gezond, zorg voor elkaar!

Jaap Paans, uw burgemeester

Blik op de raad

In de Blik op de Raad in het Gemeentenieuws 
van woensdag 29 december is een fout geslopen.  
De bijdrage van de VVD is per abuis ook 
geplaatst op de plek waar de bijdrage van de 
PvdA had moeten staan. Daarom hieronder 
alsnog de bijdrage van de PvdA.

Transferium
Het Transferium Kinderdijk bestaat uit een 
pakket maatregelen gericht op het reguleren 
van de bezoekersaantallen naar het wereld-
erfgoed Kinderdijk, de overlast door parkeren 
en het verkeer op de dijk. Daarnaast levert het 
transferium een verwachte bijdrage aan brede 
welvaart, sociaal, economisch en maatschappelijk 
voor beide gemeenten en de regio.  
Op grond van criteria zoals eigendom, alter-

natieve aanwendbaarheid, kostendekkend en 
snelheid van realisatie binnen het bestem-
mingsplan heeft de locatie onder de oprit van 
de brug de voorkeur van de PvdA-fractie. Met 
een aanlegsteiger 
voor een water-
bushalte, georga-
niseerd vervoer 
over water en het 
alle dagen van de 
week laten rijden 
van de shuttlebus 
draagt dat zeker 
bij aan rust en 
minder overlast 
voor alle belang-
hebbenden.

Blik op de raad PvdA (rectificatie)

Nieuws

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering 
ingegaan. Deze wet is ervoor bedoeld dat inbur-
geraars snel en volwaardig kunnen meedoen in 
de maatschappij. Het grote verschil met de oude 
Wet Inburgering is dat gemeenten verantwoor-

delijk zijn voor de inburgering. De Sociale Dienst 
Drechtsteden (SDD) voert de wet uit. De SDD 
doet dit namens Alblasserdam en de zes andere 
Drechtstedengemeenten. Voor meer informatie:  
www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws.

Nieuwe wet inburgering

Nieuws

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 openings-
tijden 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 gehol-
pen 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 en coronacheck
Voor iedereen vanaf 13 jaar is het dragen van 
een mondkapje verplicht in de bibliotheek en 
in het openbare deel van De Rederij.  

PvdA – Orhan Yilmaz
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Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Alblasserdam 
op 5 januari 2022 van 19:30 tot 21:30 uur op YouTube. Naast de traditionele 
nieuwjaarsspeech van de burgemeester delen verschillende mensen hun lichtpuntjes 
voor 2022 met u: 

Kijkt u ook mee? 
Scan onderstaande QR-code
en kijk mee!

Praat u ook mee? 
Wilt u ook meepraten over één van
de onderwerpen? Meld u aan via
Bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl

Ondernemen in coronatijd
Marcel Baanen van Bon Bon catering & events en Gert-Jan van Dommelen 
als voorzitter van de winkeliersvereniging vertellen over de gevolgen van 
de coronacrisis en hoe zij hun hoofd boven water houden. 

Eén toegang voor alle zorg 
Een centrale toegang waar iedere Alblasserdammer van 0 tot 100+ jaar terecht kan met 
vragen op het gebied van welzijn, zorg en (inkomens) ondersteuning. In 2022 opent De 
oude Bibliotheek weer haar deuren. Om alle inwoners van Alblasserdam van informatie 
te voorzien, te ondersteunen of hulp te bieden dan wel door te geleiden naar de lokale 
of regionale maatschappelijke partners op het gebied van werk en inkomen, zorg en 
welzijn, opvoeden en opgroeien. 

Wonen in Alblasserdam
Wethouder Kraijo schetst de toekomstplannen voor woningbouw 
in Alblasserdam. Erwin Zwijnenburg van Woonkracht 10, 
Dorith Kools van Waltmann Makelaars en Kees Kooyman van 
Kooyman Eigen Huis vertellen over de behoefte die zij zien op de 
woningmarkt.

Uitnodiging
Digitale nieuwjaarsreceptie 
Lichtpuntjes voor 2022

Steun lokale 
winkeliers.
Houd het 
dichtbij huis.
Bij veel winkeliers kun je nu bestellen
en ophalen of laten bezorgen.
Bestel online of bel naar de winkel.

Uitnodiging Klaroen_130x398_v2.indd   1Uitnodiging Klaroen_130x398_v2.indd   1 23-12-2021   20:5123-12-2021   20:51

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.

ROMMEL IN 
DE OPENBARE 
RUIMTE?
Meld het met Fixi!

fi xi.nl

HOUD 

JE BUURT 

NETJES.

GEBRUIK FIXI 

GRATIS.

www.fi xi.nl

Nieuws

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. 

Cursus Actief in de politiek

Nieuws

Wie twijfelt over het nemen van een vaccinatie 
tegen corona kan sinds kort terecht op  
www.overvaccineren.nl.

Bijwerkingen en prikangst
Op deze website van de rijksoverheid staat  
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.

Goede informatie
Van de 18-plussers in Nederland is 11 procent 
nog niet gevaccineerd tegen corona. Uit onder-
zoek van het RIVM blijkt dat slechts een klein 
deel van hen principiële redenen heeft.
Het grootste deel heeft nog geen prik gehaald 
vanwege twijfels en zorgen over de veiligheid 
en de werking van het vaccin. Juist de eerste 
prikken zijn erg belangrijk voor de bescherming 
tegen corona. Met goede informatie hoopt het 
ministerie van Volksgezondheid mensen te  
helpen bij hun keuze. Op de al langer bestaan-
de website www. coronavaccinatie.nl kunt u 
ook veel lezen over de vaccinatie.

Nieuwe website voor wie twijfelt over 
vaccinatie
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Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
maken ingevolge artikel 6.24 derde lid van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 14 de-
cember 2021 een kostenverhaalsovereenkomst 
(anterieure overeenkomst) is gesloten tussen 
de gemeente Alblasserdam en de eigenaren 
van de kadastrale percelen C 5325 en C 4203. In 
de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd ten 
behoeve van de herontwikkeling van de locatie 
Alblasserdam, Pijlstoep tegenover 31. 

Inzage 
Een korte zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de anterieure overeenkomst ligt vanaf  
6 januari 2022 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage. De zakelijke beschrijving 
is ook digitaal in te zien via de site van de 
gemeente www.alblasserdam.nl (kijk onder 
ruimtelijke plannen). De overeenkomst zelf 
ligt niet ter inzage. Tegen de anterieure  
overeenkomst is geen bezwaar of beroep 
mogelijk.

Zakelijke beschrijving anterieure  
overeenkomst Alblasserdam
Deze overeenkomst is met initiatiefnemers 
aangegaan voor een bouwplan dat voorziet  
in het bouwen van twee woningen aan de  
Pijlstoep, tegenover 31. Het aansluitende  
terrein wordt ingericht voor parkeren en tuin 
op de kadastrale percelen C 5325 en C 4208. 

Datum overeenkomst:  
14 december 2021

Zakelijke inhoud:
Hieronder staat een korte weergave van de 
zakelijke inhoud van de overeenkomst:
•  Initiatiefnemer zal voor eigen rekening en 

risico zorgdragen voor het indienen van een 
aanvraag omgevingsvergunning, met alle 
daarbij behorende onderzoeken;

•  De gemeente Alblasserdam spant zich in 
om met inachtneming van het publiek-
rechtelijke kader en haar publiekrechtelijke 
verantwoordelijkheden de noodzakelijke 
procedures te voeren en voor zo ver  
mogelijk te voltooien;

•  Initiatiefnemer betaalt aan de gemeente 
een exploitatiebijdrage waarmee het 
kostenverhaal voor het exploitatiegebied 
verzekerd is;

•  Initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk 
voor het bouw- en woonrijp maken van het 
exploitatiegebied en het aanleggen van de 
benodigde voorzieningen;

•  Eventuele planschade komt voor rekening 
van de initiatiefnemer.

Tegen de anterieure overeenkomst is geen 
bezwaar of beroep mogelijk. 

Kennisgeving anterieure overeenkomst 
Alblasserdam, Pijlstoep, tegenover 31

Nieuws

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u door 
van de coronacrisis direct inkomensondersteu-
ning nodig? Voor u is er de Bbz-uitkering (bijstand 
voor zelfstandigen). Deze regeling is verlengd 
tot en met 31 maart 2022. Voor een digitale 

aanvraag kunt u terecht bij het Regionaal Bureau 
Zelfstandigen (RBZ). Meer informatie vindt u op 
de website van de Sociale Dienst Drechtsteden: 
www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws.

Langer bijstand voor zelfstandigen

Heeft uw kerstboom zijn beste tijd gehad? Op 
woensdag 12 januari kunt u hem inleveren op 
de voormalige Wipmolenlocatie aan de Wilde 
Woutstraat. Wij zullen de boom versnipperen. 
U bent welkom tussen 13:00 en 16:00 uur.

Wij nemen alleen bomen in van particulieren en 
dus niet van bedrijven. De boom moet kaal zijn, 
dus: zonder kluit, zonder pot, zonder houten 
onderkruis en zonder spijkers. Voor iedere goed 
ingeleverde kerstboom ontvangt u € 0,50.

Kerstboom inleveren kan weer

Nieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

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 vergroten van de woning 
door het plaatsen van een 
nokverhoging   

Locatie:  Resedastraat 33    
Datum besluit:  21-12-2021   
 
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het inrichten van een depot 

voor bouwmaterialen   
Locatie:   Eksterstraat, parkeerplaat-

sen naast-achter nummer 38   
Datum besluit:  21-12-2021   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:   Tijdelijk vrijhouden gedeelte 

Kievitstraat / Koekkoekstaat 
voor hijskraanopstelling   

Locatie:  Koekkoekstraat naast  
  nr. 1   
Datum besluit:  23-12-2021   
 
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben 
verklaard: 

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het plaatsen van een tijdelijk 

camerasysteem op 2  
locaties   

Locatie:  De Helling 1   
Datum besluit:  24-12-2021   
 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzend-
datum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenmin-
ste 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 Rot-
terdam, 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  

entresolvloer in het magazijn   
Locatie:  Edisonweg 50 d   
Datum besluit:  21-12-2021   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO  
Voor:   het plaatsen van een dak-

opbouw op de bestaande 
woning   

Locatie:  Kievitstraat 7  
  Alblasserdam   
Datum besluit:  21-12-2021   
 
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 palletstel-

lingen in logistiek centrum   
Locatie:  Hoogendijk 2   
Datum ontvangst:  22-12-2021   
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Activiteit:  Bouw   
Voor:   het renoveren van het  

appartementencomplex   
Locatie:  Rijnstraat 102   
Datum ontvangst:  23-12-2021   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:  het kappen van 3-tal  
  bomen   
Locatie:  Kerkstraat 187   
Datum ontvangst: 23-12-2021   

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

tainer op een parkeerplaats 
ten behoeve van het uitvoe-
ren van onderhoudswerk-
zaamheden /schilderwerk   

Locatie:  Eksterstraat 29   
Datum ontvangst: 21-12-2021   

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

plaats t.b.v. het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden   

Locatie:   (openbare parkeerplaatsen 
nabij) Waalsingel 22   

Datum ontvangst: 23-12-2021   

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 5 januari 2022    

Overheidsinstanties en de door de minister 
aangewezen instellingen, krijgen altijd gegevens 
uit de basisregistratie personen (BRP).  
Deze gegevens hebben zij nodig voor het  
uitvoeren van hun taken. 

Denk hierbij aan:
• Belastingdienst
• Justitie
• Pensioenfondsen
• Sociale Verzekeringsbank 
• instellingen voor bevolkingsonderzoek  
 (borstonderzoek).

De gemeente is verplicht deze gegevens te 
verstrekken.

Andere instanties 
De gemeente geeft geen gegevens aan commer-

ciële instellingen en privépersonen. Wel mag zij 
gegevens verstrekken aan instellingen met een 
maatschappelijk belang. Deze instellingen  
krijgen uw gegevens alleen als zij die nodig  
hebben voor de uitvoering van hun taak.  
Als u niet wilt, kunt u om geheimhouding van 
uw gegevens vragen. 

Meer weten?
Op www.alblasserdam.nl leest u meer informa-
tie. Als zoekwoord geeft u 'geheimhouding' in.

Uw gegevens in de Basisregistratie  
Personen


