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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.  
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.

Woensdag 27 juli: Sint Jacobus  
Paardenmarkt en wielerronde 

Op woensdag 27 juli 2022 vindt de jaarlijkse 
Sint Jacobus Paardenmarkt plaats in en rondom 
de Kerkstraat in ons dorp. Daarom zijn de 
Kerkstraat, Waalsmondelaan en Reederijstraat 
tussen 26 juli 16.00 uur en 27 juli 16.00 uur  
afgesloten voor alle verkeer. Omliggende  
straten kunnen slecht bereikbaar zijn.

Loterij en paardentram
Op de markt zijn paarden, pony’s en kraampjes. 
Op drie locaties kunt u lootjes kopen voor de 
avondloterij. Ook rijdt er een paardentram. U 
kunt de markt bezoeken van 8.00 tot 12.00 uur.

Wielerronde
's Middags is er een wielerronde in Alblasser-
dam. Daarom zijn van 06.30 uur tot 21.30 uur 
diverse wegen afgesloten voor alle verkeer: de 
Van Eesterensingel van de Zeilmakersstraat  
tot de Plantageweg (beide zijden), de Van  
Eesterensingel van de Plantageweg tot de 
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Waalsmondelaan, de Waalsmondelaan, de 
Randweg van de Waalsmondelaan tot de rotonde 
(beide zijden) en de Plantageweg van de rotonde 
tot de Van Eesterensingel (beide zijden).

Omleiding
Tijdens de wegafsluiting van 06.30 tot 21.30 uur 
zal het doorgaande verkeer omgeleid worden. 
De omleidingsroute loop via de Haven,  
Cortgene, Blokweerweg, de Wig, Kamgras,  
Anjerstraat, Sportlaan, Plantageweg, Mesdaglaan, 
Rembrandtlaan, Vondellaan, Randweg, Oude 
Torenweg en vice-versa.

Avondprogramma 
's Avonds is er op het grasveld tussen de 
Roemer Visscherstraat en de Hobbemalaan een 
hippisch festijn met diverse optredens en een 
loterij. Meer informatie vindt u op  
www.paardenmarkt-alblasserdam.nl en  
www.rondevanalblasserdam.nl. 

Bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en  
bij ons komen veel vragen binnen over een  
verhoging van de energietoeslag met €500,- 
voor mensen met een laag inkomen.  
Over deze verhoging is op dit moment nog 
geen informatie.

Besluit Tweede Kamer
Het kabinet gaat nog met de gemeenten in 
gesprek over deze extra toeslag. Ook is het nog 
wachten op een definitief besluit van de Tweede 
Kamer. Zodra hierover meer duidelijkheid is,  
komen de sociale dienst en ook wij met infor-
matie hierover.

Wat is de energietoeslag? 
Door de gestegen energiekosten kan niet  

iedereen de energierekening betalen.  
Daarom is er de energietoeslag. Heeft u een 
laag inkomen? Bekijk dan of u in aanmerking 
komt voor de toeslag. 

Meer informatie over de éénmalige energie-
toeslag vindt u op de site van de Sociale Dienst 
Drechtsteden: www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Misschien las u het al in de krant of op een 
nieuwssite: wespenbestrijders verwachten veel 
overlast van wespen deze zomer. In de los-
loopgebieden voor honden in ons dorp zitten 
wespennesten in de grond. Houd hier rekening 
mee als u uw viervoeter uitlaat of als u met 
kinderen buiten bent.

Warm voorjaar
Dat er veel wespen zijn komt omdat het voor-
jaar droog en warm was. Er zijn wespensoorten 

die hun nest in de grond maken. Door meldin-
gen van inwoners weten wij dat er wespen-
nesten zijn in de grond in de losloopgebieden 
voor honden. Als een snuffelende hond met 
zijn snuit in een wespennest belandt kan dat 
vervelende gevolgen hebben. Denk hieraan en 
houd uw hond wat meer aan de lijn. Ziet u een 
wespennest in de openbare ruimte? Dan kunt 
u dit melden via Fixi. Overigens zijn wespen 
nuttige dieren die insecten, zoals muggen en 
rupsen vangen.

Informatie over verhoging  
energietoeslag

Pas op voor wespen
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Publiekswinkel dicht tijdens paardenmarkt

Tijdens de traditionele Sint Jacobus paardenmarkt op woensdag 27 juli is de Gemeentewinkel 
in De Rederij gesloten. Op donderdag 28 juli zijn we van 09.00 tot 12.00 uur weer open.  
Wij werken uitsluitend op afspraak. U vindt De Rederij aan Cortgene 2. De bibliotheek en het 
werkcafé van Smile zijn op woensdag 27 juli wel open.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij 
hebben verklaard:  

Activiteit:  Kap      
Voor:    het vellen of doen 

vellen van een 
houtopstand(esdoorn) aan 
de voorzijde van de woning      

Locatie:   Rietgors 17        
Datum besluit:  07-07-2022      

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 dagte-
kening, een omschrijving van het besluit waar-
tegen 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 bezwaar-
schrift 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). 

Ingetrokken aanvragen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat de volgende
aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ingetrokken: 

Activiteit:  Kap    
Voor:    het kappen van 16 bomen 

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

Locatie:    (terrein) Oost Kinderdijk 
187A en Oost Kinderdijk 
137-145      

Datum ontvangst:  30-06-2022         
 
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:    het wijzigen van de  

dakopbouw ivm  
zonnecelectoren      

Locatie:   West Kinderdijk 265      
Datum ontvangst:  05-07-2022        
 
Activiteit:  Roerende zaken    
Voor:    het plaatsen van een  

puincontainer      
Locatie:    Plantageweg 128 b     
Datum ontvangst:  07-07-2022      

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 20 juli 2022

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)
•  Het gaat over het veranderen van de 
  inrichting gelegen aan het Nieuwland 
  Parc 415 te Alblasserdam. De verandering 

betreft het uitbreiden van de bestaande 
kantoorruimte.

  Voor: Melding Activiteitenbesluit Nieuwland 
Parc 415 Alblasserdam

Locatie:    Nieuwland Parc 415 te 
Alblasserdam

Datum ontvangst:  16 juni 2022

Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-22-410308.

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.

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Activiteitenbesluit milieubeheer  
Nieuwland Parc 415

Deze en volgende week is de tijdelijke vaccina-
tielocatie in de Elthetokerk aan de Blokweer-
weg 22 nog open.  U bent hier 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 regelmatig tijdelijke 
vaccinatielocaties in ons dorp en in andere 

gemeenten.

Ook in andere gemeenten
Nog tot en met zaterdag 30 juli zijn er 
tijdelijke locaties te vinden in Alblasserdam, 
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 gemeen-
ten open. Op het plaatje bij dit bericht ziet u de 
adressen en de openingstijden.
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Vaccineren kan in Elthetokerk


