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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.

Van raadslid naar wethouder 
Na mijn collega’s Marten Japenga en Freek de 
Gier is het nu aan mij om me voor te stellen 
als uw nieuwe wethouder. Geheel onbekend 
ben ik waarschijnlijk niet. Mijn naam is Ramon 
Pardo en ik ben sinds 2010 lokaal politiek actief 
als raadslid in ons dorp. Als wethouder ga ik 
me bezighouden met onder andere de finan-
ciën van de gemeente.

Spaanse vader
Misschien eerst even een kleine toelichting 
op mijn achternaam omdat die vaak vragen 
oproept. Officieel luidt mijn achternaam Pardo 
Kruidenier. Ik heb een Spaanse vader en in 
Spanje krijg je de achternaam van je vader én 
moeder. Een ijverige Rotterdamse ambtenaar 
vond in 1968 dat hij de volledige achternaam 
moest noteren in het geboorteregister. Zo 
ontstond een nieuwe familienaam  die nu ook 
voor mijn kinderen geldt. 

Actief worden
Wij zijn als gezin in 2005 in Alblasserdam 
komen wonen. Voor die tijd woonden we in 
het dorp Kinderdijk waar we vanuit Rotterdam 
naartoe waren verhuisd. Mijn kinderen zaten al 
enige jaren op ‘t Nokkenwiel en zelf was ik daar 
actief als lid van de medezeggenschapsraad. 
Als inwoner van de wijk Alblasserwerf kwam 
ik intensief in contact met de gemeente en 
verdiepte ik me verder in de lokale politiek. 

In de politiek
Als je je actief verdiept in lokale vraagstukken 
en graag wilt meepraten over problemen en 
oplossingen dan kan dat in onze gemeente. Dat 
is mijn ervaring in de afgelopen jaren. Hierbij 

had ik het geluk Elias Gijsen tegen het lijf te 
lopen. Hij was in de jaren zeventig en tachtig 
raadslid en wethouder en deelde zijn kennis 
en ervaring graag met mij. Met zijn hulp en die 
van enthousiaste lokale partijleden lukte het in 
2010 raadslid voor onze partij te worden. 

Verantwoordelijkheid
Als raadslid namens een oppositiepartij heb ik 
tien jaar uitgebreid de kans gekregen om mee 
te praten, wat ik vaak niet naliet. Maar politiek 
actief zijn betekent ook dat je dingen wilt bij-
sturen of veranderen. En dat is in de oppositie 
toch lastiger. Na de verkiezingen van 2022 
kreeg ik de kans om als wethouder op een 
meer sturende manier bij te dragen aan lokale 
vraagstukken. Daar zet ik graag mijn schouders 
onder want: Samen zijn we Alblasserdam. 

Ramon Pardo, 
wethouder

De gemeente gaat na 1 juli 2023 grafbedekkin-
gen verwijderen van algemene graven waarvan 
de uitgiftetermijn van 20 jaar is verlopen. Het 
gaat om de volgende graven:
•  Vak Z, lijn 09 - hierin is begraven van  

8 september 2001 tot en met 5 juni 2002 
•  Vak Z, lijn 08 – hierin is begraven van  

10 juni 2002 tot en met 25 juni 2003
Bent u belanghebbende van één van deze 
graven? Lees dan onderstaande informatie en 
neem zo nodig tijdig contact met ons op.

Herbegraven of cremeren
U kunt de stoffelijke resten laten opgraven en 
herbegraven. Op de Oude Torenhof is her-
begraven mogelijk in een nieuw of bestaand 
particulier graf. Hieraan zijn kosten verbonden. 
Zie daarvoor onze tarievenverordening. Het is 
ook mogelijk de stoffelijke resten te laten 
cremeren of op een andere begraafplaats te 
laten herbegraven. Neem in dat geval ook tijdig 
contact op met het betreffende crematorium 
of begraafplaats voor het regelen van vervoer 
en de nieuwe bestemming, en hun tarieven. 
Hiervoor kunt u ook een uitvaartonderneming 
inschakelen. Een aanvraag voor opgraven en 
herbegraven of cremeren dient uiterlijk  
25 juni 2023 bij ons ontvangen te zijn.

Ruimen stoffelijke resten
Kiest u niet voor herbestemming van de stof-
felijke resten, dan worden deze op een later 
moment geruimd. Hierover wordt niet individu-
eel gecorrespondeerd. Dit wordt wel gepubli-
ceerd via de daarvoor bestemde kanalen. Bij 
ruiming blijven de stoffelijke resten op de Oude 
Torenhof, in een anoniem verzamelgraf.

Ophalen of vernietigen grafbedekking
Bent u belanghebbende en u wilt niet laten op-
graven, maar wel het monument ophalen? Laat 
dit dan tijdig weten aan onze beheerder, via 
telefoonnummer 06-23748676. Alle resterende 
gedenktekens en voorwerpen worden na 1 juli 
2023 verwijderd en vernietigd.

Meer informatie
De gemeente stuurt zoveel mogelijk belang-
hebbenden van deze graven een brief met 
informatie. Heeft u geen brief gekregen maar 
bent u wel belanghebbende en wilt u een 
aanvraag doen voor herbegraven of cremeren? 
Neem dan contact met de gemeente op via 
gemeente@alblasserdam.nl, of neem contact 
op met onze Begraafplaatsadministratie, 
Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam of 
telefoonnummer 14-078.

Mededeling over graven waarvan 
uitgiftetermijn is verlopen

NieuwsBlik op ons college

Zon, zomer en zwemmen, een heerlijke combi-
natie! Het Lammetjeswiel is de enige officiële 
zwemlocatie in ons dorp. Hier controleren het 
waterschap en de provincie elke twee weken 
de kwaliteit van het zwemwater. U kunt hier 
dus met een gerust hart een duik nemen. 
Op alle andere plekken is zwemmen geheel op 
eigen risico. In open water kunnen bacteriën 
zitten die je ziek maken zoals botulisme, 
zwemmersjeuk of blauwalg. Bekijk dan alle 
officiële zwemlocaties op www.zwemwater.nl 
of in de Zwemwaterapp.

Veilig zwemmen in open water

Nieuws
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Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving: het houden van een braderie 
tijdens de paardenmarkt op 27 juli 2022 
Locatie: Reederijstraat/Waalsmanelaan/
Kerkstraat te gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 19 juli 2022
Zaaknummer: Z-22-405791

Omschrijving: het houden van de wielerronde 
van Alblasserdam op 27 juli 2022
Locatie: Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 19 juli 2022
Zaaknummer: Z-22-409944

Omschrijving: het houden van de Sint Jacobus 
Paardenmarkt op 27 juli 2022 
Locatie: in de Kerkstraat en Hobbemalaan 
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 19 juli 2022
Zaaknummer: Z-22-409934

Omschrijving: het houden van een rommel-
markt en buurtfeest op 24 september 2022 
Locatie: Lavendel- Blokweerweg te  
gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 13 juli 2022
Zaaknummer: Z-22-407883

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet eens 
is met dit besluit, binnen zes weken na dagte-
kening ervan schriftelijk bezwaar maken bij de 
Burgemeester van Alblasserdam, 
Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam.  

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht moet het bezwaarschrift onderte-
kend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: 
uw naam en adres, de datum, de omschrijving 
van het besluit waartegen u bezwaar maakt en 
de reden van uw bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst 
niet de werking van het besluit waartegen het is 
gericht. Indien daarvoor naar uw mening aanlei-
ding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen.

[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: Brederostraat 40   
Datum besluit: 15-07-2022  

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning  
Locatie: Randweg 101   
Datum besluit: 12-07-2022  

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van twee houtop-
standen (chamaecyparis) in de achtertuin  
Locatie: Mauritsstraat 17   
Datum besluit: 11-07-2022  

Activiteit: Roerende zaken  
Voor: het plaatsen van een hijskraan  
Locatie: Adriaan van Ostadelaan 21   
Datum besluit: 12-07-2022  

Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Activiteit: Bouw 
Voor: het aanbrengen van gevelisolatie aan de 
buitenzijde van het pand  
Locatie: Blokweerweg 2   
Datum besluit: 14-07-2022  

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 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: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van een houtop-
stand (thuja) in de achtertuin  
Locatie: Frederik Hendrikstraat 12   
Datum besluit: 11-07-2022  

Activiteit: Kap  
Voor: het vellen of doen vellen van zeven hout-
opstanden (Picea, Aesculus, Thuja, Betula) op 
4 adressen  
Locatie: Willem de Zwijgerlaan 9   
Datum besluit: 11-07-2022  

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 transformeren van het kantoorpand 
naar vijf appartementen  
Locatie: Dam 67   
Datum ontvangst: 12-07-2022  

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een nokverlegging op 
de achtergevel van een woonhuis  
Locatie: Goudsbloemstraat 18   
Datum ontvangst: 10-07-2022  

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van installaties op terrein  
Locatie: Hoogendijk 2 c   
Datum ontvangst: 12-07-2022  

Activiteit: Bouw 
Voor: het uitbreiden van het magazijn  
Locatie: Nieuwland Parc 111   
Datum ontvangst: 15-07-2022  

Activiteit: Bouw 
Voor: het plaatsen van een dakkapel op het 
achterdakvlak van de woning  
Locatie: Polderstraat 24   
Datum ontvangst: 14-07-2022  

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, 27 juli 2022

Deze week is de tijdelijke vaccinatielocatie in de 
Elthetokerk aan de Blokweerweg 22 nog open. 
In augustus kunt u weer tijdelijk in Landvast 
terecht. De tijdelijke vaccinatielocatie in de 
Elthetokerk is op vrijdag- en zaterdagmiddag 
open. In Landvast kunt u op maandag- en 
dinsdagmiddag terecht.

Gratis en zonder afspraak
U bent welkom voor vragen over het vaccin 
tegen corona. Ook kunt u er gratis en zon-
der afspraak uw eerste, tweede of booster-
vaccinaties 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. 
Vanaf volgende week zijn er behalve in ons 
dorp vaccinatielocaties in Dordrecht, 
Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, 
Oud-Alblas en Oud-Beijerland. 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 vaccinatie  -
l ocaties 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.

Tijdelijke vaccinatielocaties:
Na Elthetokerk weer Landvast

Nieuws


