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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.

 

Wie verdient volgens u een koninklijke 
onderscheiding?

Kent u iemand die zich bijzonder verdienstelijk 
heeft gemaakt voor de samenleving? Iemand 
die altijd klaarstaat voor anderen? En dat al 
jarenlang? Veel verenigingen, instellingen en 

Nieuws

organisaties zouden zonder de inzet van deze 
mensen vaak niet eens meer kunnen bestaan. 
Daarom roept de burgemeester iedereen op 
om deze mensen voor te dragen voor een 
koninklijke onderscheiding.

Wees op tijd
De meeste koninklijke onderscheidingen reikt 
de burgemeester uit tijdens de Algemene  
Gelegenheid, ook wel de lintjesregen genoemd. 
Dit is meestal de laatste werkdag vóór 
Koningsdag. De procedure van aanvraag tot 
uitreiking neemt veel tijd in beslag. Daarom 
moeten aanvragen voor de lintjesregen voor 
2023 uiterlijk 1 juli 2022 al worden ingediend 
bij de gemeente Alblasserdam.

Meer informatie
Wilt u iemand voordragen of wilt u meer 
informatie over de voorwaarden? Neem dan 
contact op met Caroline Smits of Jolanda van 
Oosterhout. Telefonisch te bereiken op  
078 – 7706008/078-7706010.  

U kunt ook een email sturen naar  
bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl. 
Meer informatie over de lintjesregen is ook 
te vinden op www.alblasserdam.nl (zoek op 
koninklijke onderscheiding aanvragen) of op 
www.lintjes.nl.

Gaat u bij de Sociale Dienst Drechtsteden de 
energietoeslag aanvragen? Dan is het belangrijk 
dat u de goede informatie meestuurt. Anders kan 
uw aanvraag niet behandeld worden. Hieronder 
staat wat u moet meesturen met uw aanvraag:

1.  Een kopie van een legitimatiebewijs van  
de aanvragen en eventuele partner (een 
paspoort of een identiteitskaart. Let op.  
Een rijbewijs geldt niet als legitimatiebewijs).

2.  Een kopie bankpas. Het gaat hier om de 
kopie van de bankpas die hoort bij het 

Maak uw aanvraag van de energietoeslag 
compleet

Nieuws

Raads- en commissievergaderingen

De gemeenteraad vergadert op donderdag 2 
juni om 19.30 uur in de raadzaal van De Rederij. 
Op de agenda staat o.a. de benoeming van 
de nieuwe wethouders en van enkele nieuwe 
raadsleden. Op dinsdag 31 mei nam de raad 
afscheid van de wethouders Arjan Kraijo en 
Kees Jongmans. De volledige agenda en stuk-
ken staan in het Raadsinformatiesysteem (RIS) 

op de website van de gemeente Alblasserdam. 
Wilt u inspreken bij de raad? Meld dit dan zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk donderdag 2 
juni 12.00 uur, bij griffier@alblasserdam.nl, dan 
ontvangt u nadere informatie. De vergadering 
kunt u live volgen via alblasserdam.notubiz.nl/
live of via de website van de gemeente  
Alblasserdam.

Benoeming wethouders en raadsleden Nieuws

De oversteekplaat aan de Dam ter hoogte van 
de brandweerkazerne is deze week veiliger 
gemaakt. Langs het zebrapad zijn lampjes 
geplaatst die aangaan zodra een voetganger  

wil oversteken. Een extra bord tussen de rijweg 
en het fietspad laat het verkeer richting het 
dorp extra letten op de oversteekplaats.

Oversteekplaats Dam veiliger

bankrekeningnummer waarop de eenmalige 
energietoeslag wordt gestort.

3.  Een compleet overzicht van het inkomen, 
zoals inkomsten uit of in verband met arbeid 
(loon, uitkeringen), een AOW-uitkering en/of 
andere vormen van inkomen.

Wat is de energietoeslag?
Mensen met een minimuminkomen kunnen 
sinds 19 april de energietoeslag aanvragen.  
Dit is geld van het rijk om u te helpen de  
energierekening te betalen. De prijzen van 
energie zijn de laatste maanden 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.  
U kunt ook de QR- 
code scannen.

De versierselen die een lid in de Orde 
van Oranje Nassau mag dragen.
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Kom op vrijdag 10 juni naar de 'DOOR in het 
verkeer beurs' in Sliedrecht. Deze verkeers-
beurs is dé plek voor de 55-plusser die veilig 
en gezond mobiel wil blijven. Of het nu gaat 
om (elektrisch) fietsen, autorijden, campers, 
scootmobiel alles komt aan bod. Tot uw 100ste 
fit deelnemen aan het verkeer? Kom naar de 
beurs en beleef het zelf.

Iedere belangstellende 55-plusser de Drechtste-
den en de Alblasserwaard die op welke manier 

dan ook deelneemt aan het verkeer is welkom. 
Er zijn workshops, demonstraties of ervaar het 
zelf op het fietsparcours, het blindenparcours 
of maak een ritje op de scootmobiel. U kunt uw 
eigen fiets of e-bike even laten nakijken.

U bent op vrijdag 10 juni van 12:00 tot 16:00 
uur van harte welkom bij partycentrum De 
Lockhorst, Sportlaan 1 in Sliedrecht. Toegang is 
gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer 
informatie op: www.doorinhetverkeerbeurs.nl.

Maandag 6 juni is het tweede pinksterdag en 
is HVC gesloten. HVC haalt geen afval op en de 
afvalbrengstations zijn ook gesloten. Let op: 
mogelijk worden de bakken rond Pinksteren op 
een eerder of later moment geleegd, ook als de 
oorspronkelijke ophaaldag niet op een feest-
dag valt. Kijk vroegtijdig in de afvalkalender in 
de HVC afval-app of op hvcgroep.nl wanneer 
uw bak wordt geleegd of de zakken worden 
opgehaald.

Afvalbrengstations gesloten tijdens  
feestdagen
De afvalbrengstations zijn tijdens feestdagen 
gesloten. De dagen voor en na feestdagen zijn 
vaak drukker. Mocht een bezoek toch nood-
zakelijk zijn, houd dan rekening met langere 
wachttijden. Kijk voor het adres en de  
openingstijden van het dichtstbijzijnde 
afvalbrengstation in de HVC afval-app of op 
hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

Verkeersbeurs voor 55-plussers  
in Sliedrecht

Check de afvalkalender rond  
Pinksteren 

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

Activiteit:   Bouw, Inrit/Uitweg, Kap  
Voor:   het bouwen van 20 
   appartementen nabij  
   Boezem 31   
Locatie:   De Boezem 31   
Datum besluit:  18-05-2022   

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 burgemees-
ter 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:   Weg aanleggen of  
veranderen  

Voor:    het realiseren van een  
in- uitrit   

Locatie:   Van Lennepstraat 27   
Datum besluit:  17-05-2022   
 
    
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 plaatsen van 
   zonnepanelen   
Locatie:   Cortgene 79   
Datum ontvangst:  09-05-2022   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:    het vervangen van de 
   beschoeiing   
Locatie:   Polderstraat 117   
Datum ontvangst: 18-05-2022   
 
Activiteit:   Brandveilig gebruik 
   (vergunning) (Uitgebreid) 
Voor:    brandveilig gebruik  

Havenkerk opvang  
vluchtelingen   

Locatie:   Ieplaan 9   
Datum ontvangst:  20-05-2022   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:    het vellen of doen 

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

Locatie:   Rietgors 17   
Datum ontvangst: 15-05-2022   

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 1 juni 2022

Vergunningen & Bekendmakingen

DOOR 
in het verkeer 
beurs

veiliger in het verkeer tot je 100ste!

DOOR in het
verkeer…
tot je 100ste!
DOORlopen, DOORtrappen en
DOORrijden in het verkeer kan tot je 
100ste! Maar wel veilig. Hoe? Kom naar 
de DOOR in het verkeer beurs, dé plek 
voor de 55-plusser die veilig en gezond 
mobiel wil blijven!

Voor wie?
Iedere belangstellende 55-plusser uit 
Drechtsteden en Alblasserwaard die op welke 
manier dan ook deelneemt aan het verkeer. 

10
JUNI

Sliedrecht

Partycentrum
De Lockhorst
Sportlaan 1

3364 AT Sliedrecht

Vrijdag 
10 juni 2022,

van 12u tot 16u

Leren en ervaren 
Tot uw 100ste fit deelnemen aan het verkeer? Kom naar de beurs en beleef 
het zelf. Neem deel aan een leuke workshop en bezoek de informatiemarkt 
of één van de interessante lezingen. Ervaar het zelf op het fietsparcours, het 
blindenparcours of maak een ritje op de scootmobiel. U kunt meteen uw 
eigen fiets of e-bike even na laten kijken.

Wie staan er op de beurs? 
Kijk voor meer informatie op www.doorinhetverkeerbeurs.nl

Wij zien u graag op vrijdag 10 juni bij
Partycentrum De Lockhorst. Toegang is gratis. 

Aanmelden is niet nodig. De koffie en appeltaart* 
staat voor u klaar. 

*M
axim

aal 1 consum
ptiebon per persoon.

Nieuws

De GGD Zuid-Holland Zuid houdt voorlichtings-
bijeenkomsten in de regio over gezondheid en 
corona. Op donderdag 2 juni zijn er twee  
bijeenkomsten in Hardinxveld-Giessendam. 
Van 10:00 tot 11:30 uur kunt u aansluiten bij 
een ontmoetingsplek in de Ducdalf aan de 
Scheldestraat 1 in Boven-Hardinxveld.  
Van 13:00 tot 15:00 uur kunt aansluiten bij de 

ontmoetingsplek in het Hart aan de  
Nassaustraat 6 in Beneden-Hardinxveld.  
Inwoners van de regio zijn van harte welkom 
om binnen te lopen voor informatie over  
corona en een gezonde levensstijl.  
U kunt in gesprek gaan en vragen te stellen 
over deze onderwerpen. De bijeenkomsten  
zijn gratis.

Voorlichting over gezondheid en corona




