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Frisse start
In deze column wil ik graag van de gelegenheid 
gebruik maken om mij aan u voor te stellen  
als een van de vier nieuwe wethouders in 
Alblasserdam. Mijn naam is Freek de Gier, 
ik woon in Alblasserdam, ben getrouwd en 
voormalig raadslid en fractievoorzitter voor de 
VVD. Tot begin dit jaar heb ik altijd gewerkt in 
commerciële functies binnen de grafische  
industrie. Dat begon ooit bij verpakkingen, 
maar de afgelopen jaren werkte ik aan de  
digitalisering en online product presentaties 
van multinationals. 

Bewuste keuze
In december 2021 heb ik heel bewust de keuze 
gemaakt om mij kandidaat te stellen voor het 
wethouderschap. Daarna volgde een spannende 
periode: het schrijven van een programma, 
de verkiezingen zelf en natuurlijk de uitslag. 
En met een goede uitslag alleen ben je er nog 
niet. Je moet ook goed kunnen samenwerken 
met andere partijen. Dat was in ons dorp niet 
eenvoudig. De coalitiebreuk en het beschadigde 
vertrouwen onderling lagen nog vers in het 
geheugen. 

Nieuwe kansen
Maar als de ene deur gesloten wordt, gaat de 
andere open. Zo ook in ons damdorp. Er lagen 
kansen voor een hele nieuwe coalitie. Met 
nieuwe wethouders, nieuwe ideeën en nieuwe 
energie. En, niet onbelangrijk, veel vertrouwen 
in elkaar als nieuwe coalitie. Onder begeleiding 
van informateur Rik Houtman zijn we samen 
tot een coalitieakkoord gekomen. We hebben 
een programma geschreven waarin alle  
Alblasserdammers voorop staan: “Samen zijn 
we Alblasserdam”. 

Blik op ons college

Aan het werk
Na de beëdiging op donderdag 2 juni begonnen 
we op dinsdag 7 juni aan onze nieuwe baan. 
We werden als kersverse wethouders ontvan-
gen met een ontbijt en kennismakings-race in 
Landvast en op de Rederij. Na deze drukke en 
gezellige ochtend begon al snel het echte werk: 
vergaderingen, dossiers lezen, werkbezoeken, 
persoptredens en nog veel meer.  

Kortom: de kop is eraf. De eerste indrukken 
zijn goed en ik kijk uit naar de samenwerking 
met de collega’s op het gemeentehuis, in de 
gemeenteraad en bij de regionale partners. 
Maar bovenal ga ik mij de komende vier jaar als 
wethouder inzetten voor alle Alblasserdammers. 

Freek de Gier,
wethouder

Op 9 en 10 juli vindt in Dordrecht het  
Hoffestival plaats. Het thema is '450 jaar 
verbonden in vrijheid'. Het is een festival voor 
jong en oud en er zijn verschillende activiteiten. 
Geniet bijvoorbeeld van de Radman – een  
theatervoorstelling in een heus Reuzenrad op 
het Statenplein. Of luister naar mooie muziek 
op het Hof. Laat je verrassen door een  

kunstroute in de Kloostertuin of maak van 
jezelf een echte vrijheidsstrijder. Het festival is 
een initiatief van museum Hof van Nederland 
en Dordtse cultuurinstellingen. De aanleiding is 
de eerste Vrije Statenvergadering die in 1572 in 
Dordrecht werd gehouden. 
Het volledige programma is te vinden op  
www.hoffestivaldordrecht.nl 

Studerende jongeren met een medische  
beperking hebben vaak geen bijbaan.  
De combinatie van werken en studeren is voor 
hen te zwaar. Daarom ondersteunt de Sociale 
Dienst Drechtsteden deze jongeren met een 
studietoeslag. Volgend schooljaar veranderen 
daarin enkele zaken. 

Een belangrijke verandering is het schrappen 
van de leeftijdsgrens. Dit betekent dat jongeren 
onder de 18 jaar ook in aanmerking komen 
voor de toeslag. Ook wordt er geen vermo-
genstoets meer uitgevoerd. De student heeft 
dus recht op de toeslag, zolang hij of zij aan de 
voorwaarden voldoet. De studietoeslag hoeft 

ook niet meer elk jaar opnieuw aangevraagd 
te worden. Tot slot zijn er onlangs landelijke 
minimumbedragen vastgesteld. Inwoners uit 
de Drechtsteden krijgen bij sommige leeftijden 
een hoger bedrag dan het landelijk minimum. 

Voor de studietoeslag geldt een overgangs-
recht. Studenten die nu studietoeslag ontvan-
gen, behouden hetzelfde bedrag tot het eind 
van het schooljaar. In het nieuwe studiejaar 
kan het bedrag veranderen. Op deze webpagi-
na van de Sociale Dienst Drechtsteden: https://
www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/ik-
ben-jonger-dan-27-jaar/ik-volg-een-studie staat 
meer informatie over deze regeling.

Vrijheid vieren tijdens Hoffestival

Veranderingen in studietoeslag
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Senioren van 75 jaar of ouder, bestuurders  
met een groot rijbewijs (C/D/E) of anderen met 
een medische reden, moeten een medische 
keuring ondergaan als zij hun rijbewijs willen 
verlengen. Woensdag 29 juni organiseert  
Regelzorg dit soort keuringen in het  

Paramedisch Centrum Haven in Alblasserdam.  
U kunt een afspraak maken via de website 
www.regelzorg.nl of door te bellen naar  
088-23 23 300. De kosten bedragen € 55 voor 
senioren ouder dan 75 jaar. Bestuurders tot 75 
jaar met een groot rijbewijs betalen €65. 

Rijbewijskeuring in Alblasserdam

   

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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Drukte op Schiphol en minder treinen op het 
spoor, overal in het land is sprake van perso-
neelstekorten. Daardoor staat het openbaar 
vervoer onder druk. Dat geldt ook voor de 
Drechtsteden. Er zijn momenteel problemen 
met het Drecht- en Wijkhoppervervoer. En ook 
het vervoer naar de dagbestedingslocaties 
staat onder druk. Dat betekent dat reizigers 
niet altijd op tijd worden opgehaald en thuis-
gebracht. Ook op het spoor en in de bus zijn 
problemen. Daarom rijdt Qbuzz volgens een 
aangepaste dienstregeling.

Stroomlijn BV, de organisatie die het vervoer 
voor wmo-reizigers regelt, betreurt deze situatie. 
Ze zoeken naar oplossingen en doen er alles 
aan om de dienstverlening snel weer op peil 

te krijgen. Maar het is geen gemakkelijke klus. 
Daarom vragen ze begrip van dereizigers.  
En ze adviseren hen om zoveel mogelijk in de 
daluren te reizen. Dat is tussen 10.00 en 16.00 
uur. Zo gaat de druk tijdens de piekuren  
omlaag. De firma Qbuzz adviseert reizigers 
om de reisplanner te gebruiken. Daarin is de 
aangepaste zomerdienstregeling verwerkt.

Meer informatie vindt u op de website van 
de Sociale Dienst Drechtsteden: https://www.
socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/vervoer-
drecht-en-wijkhopper-en-dat-naar-dagbeste-
dingslocaties-onder-druk en op de website 
van Qbuzz: https://www.qbuzz.nl/dmg/meer-
qbuzz/nieuws/YqchHRAAACEAHB0z/qbuzz-rijdt-
vanaf-27-juni-aangepaste-dienstregeling

Openbaar vervoer in de regio onder druk Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

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

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een dakop-

bouw en een dakkapel   
Locatie:   Lindelaan 21   
Datum besluit:  09-06-2022   
 
Activiteit:   Weg aanleggen of  

veranderen 
Voor:    het realiseren van een  

in- uitrit   
Locatie:   Van Lennepstraat 27   
Datum besluit:  10-06-2022   
 
Activiteit:   Werk of werkzaamheden 

uitvoeren   
Voor:    Het leggen van twee mid-

denspanningskabels en een 
HDPE buis t.b.v. telecom.   

Locatie:    traject Burg. Keijzerweg / 
Edisonweg / Grote Beer / 
Staalindustrieweg   

Datum besluit:  09-06-2022   
 
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij 
hebben verklaard: 

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren  

Voor:    het vervangen van de  
beschoeiing   

Locatie:   Polderstraat 117   
Datum besluit:  10-06-2022   

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 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 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 aanvagen 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 aanpassen van de gevel 

nieuwbouw bouwproject   
Locatie:    Nieuwland Parc 200 en 

210 Alblasserdam   
Datum ontvangst: 07-06-2022   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:    het realiseren van een  

tijdelijke buitenbar   
Locatie:   Dam 24   
Datum ontvangst: 08-06-2022   
 
Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een  

nokverhoging   
Locatie:   Frans Halslaan 26   
Datum ontvangst:  09-06-2022   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een  

nok-verhoging aan de  
voorzijde van de woning   

Locatie:   Frans Halslaan 28   
Datum ontvangst:  09-06-2022   

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO  

Voor:    het verzoek om het  
realiseren van een terras  
in de achtertuin

Locatie:   Dam 41   
Datum ontvangst:  10-06-2022   
  
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:    het plaatsen van een  

hijskraan   
Locatie:    Adriaan van  

Ostadelaan 21   
Datum ontvangst: 10-06-2022   
 
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 22 juni 2022

Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving:   het exploiteren van een 
feestzaal/vergaderzaal

Locatie:   Dam 41 Alblasserdam
Datum besluit:  14 juni  2022
Zaaknummer:  Z-22-405817

Omschrijving:   het exploiteren van een 
horecabedrijf

Locatie:   Dam 41 Alblasserdam
Datum besluit:  14 juni 2022
Zaaknummer:  Z-22-407642

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet  
eens is met dit besluit, binnen zes weken na 
dagtekening 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 
ondertekend 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 
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam,  
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam,  
verzoeken een voorlopige voorziening te  
treffen.

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen


