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Blik op de raad

Algemene  
Beschouwingen
Wij hebben de alge-
mene beschouwingen 
gevoerd op de thema’s 
groen, actief en zorg-
zaam. Het is goed dat 
er meer geld is om  
rekening te houden 
met de klimaatver-
andering en onze 
inwoners te helpen met 
deze groene omslag. Zoals bij reconstructie van 
straten adequate kabels aanleggen zodat het 
elektriciteitsnet de stroom van extra zonnepa-
nelen kan verwerken. De coronagelden actief 
inzetten voor verenigingsleven en sport. Ook die 
leden onder de pandemie. Nu de kosten voor 
energie en voeding stijgen moeten we zorg-
zaam zijn zodat iedereen mee kan blijven doen. 
Het Brughuis kan daarin een rol spelen.  
Kortom, er is veel te doen voor college en ge-
meenteraad. Als opnieuw geïnstalleerd gemeen-
teraadslid wil ik mij weer graag voor ons dorp 
inzetten. U allen een mooie zomer gewenst.

Koers en richting
Woensdag is er aan de 
hand van de jaarstuk-
ken en een kaderbrief 
stilgestaan bij de koers 
en richting voor de 
komende periode. 
Een positief resultaat 
over 2021 lijkt een 
mooie start voor de 
nieuwe coalitie, maar 
schijn bedriegt. Zo is 
dit positieve resultaat 
grotendeels het gevolg van incidentele extra 
bijdragen vanuit het Rijk. Maar ook bleek 
dat er veel achterstallig werk is en werk dat 
is blijven liggen. Wettelijke verplichtingen, 
toezeggingen die nog niet zijn nagekomen en 
zaken als het onderhoud in de buitenruimte. 
De achterstand is deels verklaarbaar door 
de coronaperikelen maar is ook het gevolg 
van eerder gemaakte keuzes. Het alsnog 
oppakken kost tijd en geld. Dat is het eerlijke 
verhaal. Werk aan de winkel dus. Als VVD gaan 
we graag aan de slag.

Algemene  
Beschouwingen
We hebben in  
Alblasserdam net een 
nieuw college.  
Momenteel wordt 
gewerkt aan het college-
programma. Tijdens de 
algemene beschouwin-
gen hebben we diverse 
aandachtspunten  
benoemd. Dit ging van 
armoedebeleid (waar alle partijen een motie voor 
hebben aangenomen) tot Wmo, Jeugdzorg en 
energietransitie. We hebben aandacht gevraagd 
voor de cultuursector en de vele verenigingen, 
waarvan vele het moeilijk hebben. We hebben 
aandacht gevraagd voor de fietsveiligheid, het 
openbaar vervoer en de kwaliteit van de buiten-
ruimte. Ook moet er meer overleg komen met de 
ondernemers. Als ChristenUnie wensen we het 
college goede inspiratie voor het uitwerken van 
het collegeprogramma en de begroting en dat 
onder de zegen van God. We wensen iedereen 
een gezonde en veilige vakantie toe.

Armoede
Armoede is een hard-
nekkig probleem dat 
een enorme impact 
heeft op gezinnen.  
Er zijn te weinig finan-
ciële mogelijkheden 
beschikbaar om aan de 
minimale levensbehoef-
ten te voldoen. Landelijk 
gezien groeit een op de 
vijftien kinderen op in 
armoede. Zij lopen vaak 
een achterstand op die nauwelijks in te lopen is. 
Dat is sowieso zorgwekkend maar deze percen-
tages nemen meer toe omdat zorgkosten, prijzen 
in de supermarkt en energiekosten steeds hoger 
worden. Vandaar dat de PvdA samen met de SGP 
een motie heeft ingediend (met unanieme steun 
in de raad) voor een hernieuwde aanpak van 
armoede in Alblasserdam. Dit door preventie, 
vroege signalering en een actieve inzet om in-
woners te bereiken die onder de armoedegrens 
leven. Alleen samen maken we van Alblasserdam 
een betere plek om te wonen.

Keuzes
Richting de begroting 
is ons gevraagd keuzes 
te maken. Waar willen 
we op bezuinigen én 
waar willen we juist op 
investeren. Blij dat de 
coalitie extra geld wil 
vrijmaken voor klimaat 
adaptieve maatregelen 
en investeren in het 
op peil houden van de 
buitenruimte. Tijdens de algemene beschouwin-
gen vroegen wij aandacht voor o.a. het leefbaar 
houden van Kinderdijk, het belang van een  
lokale woonvisie, de transitie naar gasloze 
wijken, de fietslus ter hoogte van de Grote Beer 
hoger op de agenda te plaatsen en de noodzaak 
van een integraal veiligheidsbeleid. Samen met 
de PvdA dienden wij een motie in om actiever 
aan de slag te gaan met het armoedebeleid.  
Wij zijn terughoudend over de voorgestelde 
woonlastenverzwaring en hebben het  
college gevraagd meerdere scenario's uit te 
werken.

Algemene  
Beschouwingen
Afgelopen week waren 
de algemene beschou-
wingen, met als bedoe-
ling om input te leveren 
voor de begroting van 
volgend jaar. Komende 
drie jaar komt er veel 
geld beschikbaar 
vanuit de Rijksoverheid, 
waarna dit in 2026 
weer fors terugloopt. 
Deze inkomsten zijn hoofdzakelijk incidenteel 
(eenmalig) en hier kunnen, vanwege de begro-
tingsregels, geen structurele uitgaven mee ge-
dekt worden. Ter vergelijking; er is geld om een 
auto te kopen, alleen niet voor het jarenlange 
gebruik erna (benzine, onderhoud, afschrij-
vingen, etc.). Door stijging van alle kosten lijkt 
de stijging van ozb nauwelijks te voorkomen. 
D66 heeft gevraagd om dit zoveel als mogelijk 
beperkt te houden. Daarnaast heeft D66 ook 
aandacht gevraagd voor het OV, fietsveiligheid 
en de toekomst van verenigingen.

René Zonnebeld – 
PvdA

Jako Sterrenburg – 
ChristenUnie

Herman Verweij – 
VVD

Jaco Brand –  
SGP

Jacco Schook – 
D66

André Ruikes – 
CDA
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Verordeningen 
opnieuw  
vastgesteld

Op 21 juni 2022 heeft de gemeenteraad de 
nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 
2022 vastgesteld. Deze verordening vervangt 
de Algemene Plaatselijke Verordening 2021.
Tevens is tijdens deze vergadering de nieuwe 
Alcoholverordening Alblasserdam 2022  
vastgesteld. Deze verordening vervangt de 
Drank- en Horecaverordening 2013.

De volledige teksten van de verordeningen 
zijn terug te vinden op overheid.nl. Zoek  
onder 'lokaal beleid' met als zoekterm  
postcode 2951.

Begraafplaats één 
dag dicht door 
werkzaamheden
Aannemer Hak werkt op maandag 18 juli 
aan de verharding bij de ingang van de 
begraafplaats. Daarom zijn er die dag geen 
begrafenissen en kunt u de begraafplaats 
niet bezoeken. Vanaf dinsdagmorgen 19 juli 
is de begraafplaats weer open. De datum is 
gekozen in overleg met de beheerder.

Bovenlaag van steentjes
De aannemer brengt op het asfalt een dunne 
laag steentjes aan die met een kleeflaag 
van bitumen wordt vastgezet. Dit is nodig 
vanwege slijtage van het asfalt. Bij de ingang 
komt meteen ook een hardere ondergrond 
die beter begaanbaar is voor mensen in een 
rolstoel of met een rollator. De bovenlaag 
van steentjes heeft dezelfde uitstraling als de 
grindpaden op de begraafplaats.
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Postadres:  Postbus 2,  
2950 AA Alblasserdam

Bezoekadres:  Cortgene 2,
 2951 ED Alblasserdam

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.  
Tel.: 078 - 202 11 11,  
email: alblasserdam@jeugdteamszhz.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 www.fixi.nl of de Fixi-app kunt u snel 
digitaal een melding doen over gebreken 
of ongemakken in de openbare ruimte. 
Denk bijvoorbeeld aan een kapot 
speeltoestel of een gat in de weg.  
Voor wensen of vragen over beleid 
gebruikt u ons contactformulier.

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
Gemeentenieuws is een uitgave van de 
gemeente Alblasserdam. Heeft u vragen 
naar aanleiding van deze pagina of wilt u 
reageren? Stuur dan een mail naar 
communicatie@alblasserdam.nl.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Activiteit:  Bouw    
Voor:    het doorbreken van de 

draagmuur      
Locatie:   Akkerwinde 19     
Datum besluit:  29-06-2022      

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzenddatum 
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 aanvragen om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het verhogen van 
   het dak      
Locatie:   Havenstraat 2 a      
Datum ontvangst:  28-06-2022      
 
Activiteit:   Monument    
Voor:    het aanbrengen van  

een geleide-constructie 
t.b.v. het laten groeien  
van een Blauwe regen  
aan de gevel van het  
rijksmonument     

Locatie:   Kerkstraat 79    
Datum ontvangst:  29-06-2022      
 
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:    bouwdepot t.b.v. het 
   herstraten van de 
   brandgangen   
Locatie:   Pinksterbloemstraat 4   
Datum ontvangst:  28-06-2022   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:    het bouwen van een 
   appartementengebouw   
Locatie:    Oost Kinderdijk 137-145 

Alblasserdam   
Datum ontvangst:  30-06-2022   

Activiteit:  Bouw, Inrit/Uitweg  
Voor:   het bouwen van 
   18 woningen   
Locatie:    Oost Kinderdijk 187a 
   Alblasserdam   
Datum ontvangst:  30-06-2022   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of doen vellen 

van een houtopstand (spar)   
Locatie:   Vijverhof 31 Alblasserdam   
Datum ontvangst:  29-06-2022   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:    het vellen of doen vellen 

van 16 houtopstanden 
    (acacia, eik, els, es, taxus en 

berk)  t.b.v. woningbouw-
ontwikkeling   

Locatie:    Terrein Oost Kinderdijk 
187A en Oost Kinderdijk 
137-145   

Datum ontvangst:  30-06-2022   

Activiteit:  Kap  
Voor:    het kappen van 15 bomen 

(acacia, eik, els, es, taxus ) 
t.b.v. woningbouwontwikke-
ling inclusief terugplant   

Locatie:   Oost Kinderdijk 187 a   
Datum ontvangst:  30-06-2022   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het plaatsen van een 
   container 6m3 in P-vak   
Locatie:   Ratelaar 3   
Datum ontvangst:  29-06-2022   

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 13 juli 2022

Burgemeester en wethouders van Alblas-
serdam maken bekend dat zij het volgende 
verkeersbesluit hebben genomen: 

• Verkeersbesluit verbod om met een voertuig 
stil te staan op de Pijlstoep nabij aansluiting 
Oost Kinderdijk 

Dit verkeersbesluit is conform de wet  
gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden 
op www.officielebekendmakingen.nl

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Verkeersbesluiten

Opnieuw is er drie weken lang een tijdelijke 
vaccincatielocatie in ons dorp. Dit keer in de 
Elthetokerk aan de Blokweerweg 22.   
Tussen 11 en 30 juli bent u daar op vrijdag- en 
zaterdagmiddag welkom voor vragen over het 
vaccin tegen corona. Ook kunt u er gratis en 
zonder afspraak uw eerste, tweede of boos-
tervaccinatie halen. Neem een geldig rijbewijs, 
paspoort of ID-kaart mee.

Prikken in de buurt
De GGD wil het voor mensen zo makkelijk 
mogelijk maken om zich te laten vaccineren. 
Daarom opent de dienst opnieuw tijdelijke 

vaccinatielocaties in ons dorp en in andere 
gemeenten.

Ook in andere gemeenten
Van maandag 11 tot en met zaterdag 30 juli 
zijn de tijdelijke locaties te vinden in Alblasser-
dam, Dordrecht, Gorinchem, Oud-Beijerland en 
Sliedrecht. U hoeft niet per se naar de locatie in 
uw eigen dorp. U bent ook welkom bij een van 
de tijdelijke locaties in de andere gemeenten. 
De tijdelijke vaccinatielocaties van de GGD zijn 
bijna altijd twee dagen tegelijk in twee gemeenten 
open. Op het plaatje bij dit bericht ziet u de 
adressen en de openingstijden.

Nieuws

Vaccineren kan in Elthetokerk


