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Postadres:  Postbus 2,  
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Bezoekadres:  Cortgene 2,
 2951 ED Alblasserdam
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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.

 

Samenwerking 
Ik ben Marten Japenga en ben sinds 2 juni  
wethouder buitenruimte, verkeer, duurzaam-
heid, welzijn en buurtaanpak in Alblasserdam. 
Ik viel daarmee met mijn neus in de boter.  
Niet alleen doordat we als nieuwe wethouders 
een warm welkom kregen in het gemeente-
huis, maar ook doordat ik direct op mijn eerste 
werkdag werd geïnterviewd door een journalist 
van het landelijke tv-programma 112Vandaag. 

Gastvrij
Hij maakte een item over de bekende bocht 
in de Oost Kinderdijk en vroeg me wat mijn 
plannen waren. Ik heb hem verteld dat we 
binnenkort met bewoners in gesprek gaan over 
oplossingen. Zo raakte ik al snel vertrouwd met 
het dorp en zijn inwoners. De opening van de 
nieuwe halfpipe in het skatepark, de informele 
borrel bij het Brughuis en de opening van de 
opgeknapte binnentuin tussen Eksterstraat en 
Waalsingel, droegen daaraan ook bij. Ik ben 
overal zeer gastvrij ontvangen. De komende tijd 
hoop ik nog veel meer mensen te ontmoeten.

Buurgemeente 
Ik zal wat meer over mezelf te vertellen. Ik woon 
in de buurgemeente Ridderkerk en heb 30 jaar 
in het welzijnswerk gewerkt. De afgelopen 8 jaar 
was ik wethouder namens de ChristenUnie in 
Ridderkerk. Zodoende kende ik Alblasserdam 
al enigszins. Ook privé ken ik het dorp. Toen de 
kinderen klein waren, namen we ze mee naar de 
Wipmolen. Tegenwoordig genieten mijn vrouw 
en ik graag van een avondje eten en film in 
Landvast. Ook bij de Hornbach, het Koperdraadje 
en diverse restaurants komen we graag. En ik 
ben benieuwd welke mooie nieuwe plekken ik 
nog ga ontdekken!

Blik op ons college

Samenleven
Er is in Alblasserdam genoeg te doen. Een dorp 
is altijd in beweging en nooit helemaal af. Ik 
noemde de Oost Kinderdijk al even. Maar ook 
de overlast aan de Ponykade kwam langs in de 
gemeenteraad. Het samenleven van mensen 
heeft altijd wel wat voeten in de aarde. 
 
Gelukkig lukt het meestal om er samen uit te 
komen. Soms is er iets extra's voor nodig.  
Ik ga me daarvoor samen met allerlei partners 
inzetten en kijk uit naar de samenwerking. 
Samen zijn we Alblasserdam!

Marten Japenga,
wethouder

Nieuws

Wat de eenmalige energietoeslag is en hoe u 
dit geld kunt aanvragen, staat uitgelegd op de 
website van de Sociale Dienst Drechtsteden. 
De uitleg is er inmiddels in meerdere talen: 
Arabisch, Engels, Farsi, Pools, Spaans, Turks en 
Tigrinya. U vindt deze informatie op: 
www.socialedienstdrechtsteden.nl/home.

Wat is de energietoeslag?
Mensen met een minimuminkomen  
kunnen sinds 19 april de energietoeslag  
aanvragen. Dit is geld van het rijk om u te hel-

pen de energierekening te betalen. De prijzen 
van energie zijn immers hard gestegen.  
De Sociale Dienst Drechtsteden keert deze  
toeslag aan inwoners van onze gemeente  
uit.

Energietoeslag aanvragen
U kunt de toeslag zelf aanvragen op de website 
van de sociale dienst. Daar kunt u ook lezen  
of u recht heeft op de toeslag: 
www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/
aanvragen-eenmalige-energietoeslag. 

Informatie over energietoeslag  
in meerdere talen

Nieuws

De binnentuin tussen de Eksterstraat en de Waal-
singel heeft een flinke opknapbeurt gekregen. 
Wethouder Marten Japenga (Buitenruimte) kwam 
zaterdagmiddag 2 juli langs om de tuin officieel in 
gebruik te nemen. Hij hoopt dat bewoners er blij 
mee zijn en elkaar vaak in tuin gaan tegenkomen.

Spelletjes en perkplantjes
Er was zaterdag van alles te doen in de bin-
nentuin, daarvoor hadden bewoners samen 
met de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) 
gezorgd. Kinderen konden zich vermaken op een 
springkussen of zich laten schminken. Er was 
een tafeltennistoernooi, een kleedjesmarkt en er 
werden perkplantjes uitgedeeld.

Bewoners dachten mee
De opknapbeurt van de binnentuin volgde op 

het opknappen van de woningen en achterpa-
den door Woonkracht 10. Bewoners hebben 
meegedacht over de nieuwe inrichting. Het gras 
is opnieuw ingezaaid en er kwamen nieuwe 
struiken, bomen en fruitbomen. De tuin is zo 
aangelegd dat regenwater beter wordt opgevan-
gen en minder overlast geeft. Voor de kinderen 
zijn er speeltoestellen geplaatst. Ook de nieuwe 
bruggetjes en stapstenen kunnen als speelplek 
dienen. Picknickbankjes nodigen uit om lekker te 
gaan zitten en van de tuin te genieten.

Naam
De binnentuin moet nog een naam krijgen. 
Buurtbewoners met een goed idee hiervoor 
konden dat zaterdag indienen. 

Binnentuin feestelijk in gebruik genomen

De binnentuin met nieuwe bomen, stapstenen en een opvangplek voor regenwater.



Gemeentenieuws

Vanaf volgende week is er opnieuw een tijdelijke 
vaccincatielocatie in ons dorp. Dit keer in de 
Elthetokerk aan de Blokweerweg 22.  Vanaf 15 
juli  bent u daar op vrijdag- en zaterdagmiddag 
welkom voor vragen over het vaccin tegen co-
rona. Ook kunt u er gratis en zonder afspraak uw 
eerste, tweede of boostervaccinatie halen. Neem 
een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart mee.

Prikken in de buurt
De GGD wil het voor mensen zo makkelijk moge-
lijk maken om zich te laten vaccineren. Daarom 
opent de dienst opnieuw tijdelijke vaccinatielo-
caties 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  
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 
gemeenten open. Op het plaatje bij dit bericht 
ziet u de adressen en de openingstijden.

Nieuws

Vaccineren kan in Elthetokerk

Vergunningen & Bekendmakingen

Nieuws

Het centrum van Dordrecht is altijd een  
bezoekje waard. Gezellig winkelen, genieten op 
een terrasje of een wandeling maken. U kunt 
op verschillende manieren naar de binnenstad 
komen. Op de fiets, met het OV of met de auto.

Parkeergarage Veemarkt is definitief gesloten, 
maar er zijn nog 5 parkeergarages beschikbaar 
waar u kunt parkeren: Spuihaven, Achterom, 
Riedijkshaven, Visstraat en Drievriendenhof. 
Houd er wel rekening mee dat het hier op za-
terdagen en bij evenementen erg druk kan zijn. 

Weeskinderendijk en pendelbus
U kunt uw auto ook gratis parkeren op het 
parkeerterrein Weeskinderendijk. Op zaterdagen 

vanaf 2 juli rijdt er 5x per uur een gratis pen-
delbusje van het parkeerterrein naar bushalte 
Centrum aan de Johan de Wittstraat. Wandelen 
kan ook: het is een kleine 15 minuten lopen naar 
de Spuiboulevard. Een andere mogelijkheid is uw 
auto neerzetten in parkeergarage Energiehuis en 
dan bus 10 nemen. Natuurlijk kunt u vanaf beide 
locaties ook altijd de (deel)fiets of (deel)scooter 
pakken. Kijk verder op: www.indordrecht.nl

De komende jaren bouwt de gemeente aan de 
nieuwe Spuiboulevard in Dordrecht. Het wordt 
een mooie, prettige plek vlakbij het centrum.  
Benieuwd naar de plannen voor de  
Spuiboulevard Dordrecht?  
Kijk op www.dordrecht.nl/spuiboulevard.

Tips voor parkeren in Dordrecht

De levendige binnenstad van Dordrecht.

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

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het realiseren van een 
   gevelwijziging  
Locatie:   Newtonweg 14
Datum besluit:  23-06-2022  

Activiteit:  Kap
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van vijf houtopstanden  
(een Fagus sylvatica (beuk) 
en (vier Fraxinus excelsior 
(essen))  

Locatie:   Oost Kinderdijk 191  
Datum besluit:  21-06-2022  

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).

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 een 
    dakkapel op het voordakvlak 

van de woning  
Locatie:   Brederostraat 40 
Datum ontvangst:  22-06-2022  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het veranderen en vergroten 

van de woning door een aan-
bouw met dakopbouw aan 
de zijgevel van de woning

Locatie:   De Wervel 20 
Datum ontvangst:  23-06-2022  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een nieuwe 

deur en bijbehorend kozijn  
Locatie:   Lelsstraat 3  
Datum ontvangst:  20-06-2022  

Activiteit:  Bouw
Voor:   het aanpassen van de gevel  
Locatie:   Vijverhof 7  
Datum ontvangst:  22-06-2022  

Activiteit:   Bouw, Werk of  
werkzaamheden  
uitvoeren 

Voor:    het realiseren van een 
nieuwe voetgangersbrug 
Twijn-Groene Zoom  

Locatie:   Groene Zoom 30 
Datum ontvangst:  21-06-2022  

Activiteit:  Kap 
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (wilg)) 
i.v.m. de aanleg van een 
nieuwe voetgangersbrug  

Locatie:   Groene Zoom 30 
Datum ontvangst:  21-06-2022  

Activiteit:   Werk of werkzaamheden  
uitvoeren

Voor:   het maken van  
proefsleuven  
Locatie:   Blokweerschekade 1 
Datum ontvangst:  23-06-2022  

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, 6 juli 2022


