
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 30 maart 2022

 

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.  
Door covid 19 kunt u alleen op afspraak 
terecht. Tel.: 088 - 1237007, email: achter-
wacht.alblasserdam@desocialebasis.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 het Meldpunt Openbare Ruimte op
onze website kunt u snel, digitaal, een

melding doen of een vraag stellen over
gebreken of ongemakken in de openbare
ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een kapot
speeltoestel, een gat in de bestrating of
dode bomen.

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
Het Gemeentenieuws is een uitgave van
de gemeente Alblasserdam. Berichten
voor deze pagina kunt u uiterlijk de vrijdag
voorafgaand aan de verschijningsdatum
aanleveren bij de samenstellers.
Mail uw berichten naar
communicatie@alblasserdam.nl.

 

Raads- en commissievergaderingen

Op maandag 4 april 2022 vergadert de  
gemeentelijke Straatnaamadviescommissie in 
De Rederij, vanaf 12.00 uur over de naamgeving 
Kloos. Deze vergadering is openbaar. 

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? 
Meld u dan vóór 31 maart 2022, 12.00 uur 
bij de secretaris mevrouw C. Corbeau, 
c.m.corbeau@alblasserdam.nl

Straatnaamadviescommissie vergadert

Raads- en commissievergaderingen

Op woensdag 30 maart wordt de nieuwe  
gemeenteraad geïnstalleerd. Dit gebeurt  
tijdens een buitengewone raadsvergadering 
die om 19.30 uur begint in de raadzaal in  

De Rederij. U kunt de vergadering live volgen 
via https://alblasserdam.notubiz.nl/live.  
U bent op ook welkom in de raadzaal

Installatie nieuwe gemeenteraad

Sport en spel voor Oekraïense kinderen
Kinderen uit Oekraïne weer even kind laten 
zijn. Dat is het doel van de sportieve ochtend  
in de gymzaal van het MFC Maasplein die  
vanochtend voor het eerst werd gehouden.  
De organisatie is in handen van het ABC-team. 
Een tolk zorgt ervoor dat kinderen en de  
begeleiders elkaar begrijpen.

In principe is deze sportieve ochtend wekelijks 
op woensdag. De kinderen zijn welkom vanaf 
09:30 uur en het sportieve programma eindigt 
om 12:00 uur. Het is de bedoeling dat de  
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kinderen naar het MFC worden gebracht 
worden door een ouder of verzorger. Als daar 
behoefte aan is kan deze activiteit vaker per 
week worden gehouden. 

Vragen?
De meeste informatie over hulp aan vluchtelingen  
vindt u op de website van de Veiligheidsregio 
via zhzveilig.nl/oekraine.  
Vragen aan de gemeente Alblasserdam kunt 
telefonisch stellen via 14078 of via een e-mail 
aan oekraine@alblasserdam.nl.

Door de stijging van de energieprijzen dreigen 
mensen in financiële problemen te komen.  
Het Rijk maakt daarom geld vrij om de  
energiebelasting te verlagen.  

Bovendien komt er een eenmalige vergoeding, 
de energietoeslag. Die is bedoeld voor huishou-
dens met een inkomen op of net boven het 
sociaal minimumniveau. 

Aanvraag doen
Veel inwoners krijgen de energietoeslag auto-
matisch. Vanaf 19 april 2022 is het ook mogelijk 
om een digitale aanvraag in te vullen. Wilt u  
weten of u de toeslag kunt krijgen? Kijk dan op 
de website van de Sociale Dienst Drechtsteden:  
www.socialedienstdrechtsteden.nl onder nieuws. 
De Sociale Dienst Drechtsteden voert de regeling 
namens onder meer onze gemeente uit.

Energietoeslag voor mensen met  
een laag inkomen
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Wilt u op de hoogte zijn en blijven van  
zaken die spelen in uw buurt? Denk aan 
evenementen, kap- of bouwvergunningen, 
verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde 
regelgeving? Deze informatie is digitaal en 'op 
maat' beschikbaar op https://overuwbuurt.
overheid.nl/. Om de berichten te ontvangen 
kiest u uit de e-mailservice en/of de app voor 
mobiele apparaten.

E-mailservice
Bij het inschrijven voor deze service stelt u zelf 
in welke berichten u wilt ontvangen en van 
welke organisatie(s). Het gaat om publicaties 
van gemeenten, waterschappen en provincies 
van de afgelopen twee maanden. U ontvangt 
gemiddeld één keer per week een e-mail.  
U leest op ‘Berichten over uw buurt’ ook  

antwoorden op vragen als: Wat moet ik doen 
als ik stukken wil inzien? En, hoe kan ik bezwaar 
indienen? 

Over uw buurt app
‘Berichten over uw buurt’ vindt u ook in de 
‘Over uw buurt’ app. U downloadt de app in 
de Apple Store of in Google Play. De gegevens 
worden één keer per dag opgehaald en verwerkt. 
Hierdoor kan het zijn dat een besluit een dag 
later beschikbaar is in de app.

Meer informatie
‘Berichten over uw buurt’ is een dienst van 
UBR|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum 
voor Officiële Overheidspublicaties. Kijk voor 
meer informatie op: www.koopoverheid.nl of 
www.mijnoverheid.nl.

Ontvang berichten over uw buurt digitaal
Nieuws
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Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Op 21 maart heeft het Dagelijks Bestuur van 
de GR Sociaal (sociale dienst Drechtsteden) de 
Regeling tegemoetkoming omzetderving  
Dagbesteding Wmo Corona vastgesteld.  
Door de coronamaatregelen hebben zorg-
aanbieders die dagbesteding bieden vanuit 
de Wmo te maken gehad met een omzetder-
ving. De zorgaanbieders hebben hun deuren 
tijdelijk moeten sluiten en de maximale 
groepsgrootte is gedurende twee jaar kleiner 
geweest dan normaal. Een grote omzetderving 

bij zorgaanbieders kan de continuïteit van de 
ondersteuning in de Drechtsteden in gevaar 
brengen. Vanuit het Rijk bestond voor de  
periode januari tot en met juni 2020 een 
landelijke compensatieregeling, maar deze is 
vanaf juli 2020 vervallen. Om de continuïteit 
van de ondersteuning in onze regio ook na 
het vervallen van de landelijke regeling te 
waarborgen heeft het Dagelijks Bestuur van 
de GR Sociaal deze (aanvullende) regeling 
vastgesteld.

Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving:   het houden van een loterij 
tijdens Paardenmarktdag 
2022

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 15 maart 2022
Zaaknummer:  Z-22-405306

Omschrijving:   intrekking standplaatsver-
gunning Scheldeplein op 
zaterdag vanaf 1 januari 2022

Locatie:   gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  15 maart 2022
Zaaknummer:  Z-22-405163

Omschrijving:  6 april 2022 het houden  
van een Tuinmarkt

Locatie:   Wilgenplein 2  
   Alblasserdam
Datum besluit:  15 maart 2022
Zaaknummer:  Z-22-402544

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

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

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het plaatsen van een  
dakkapel op het voordak-
vlak en een nokverhoging 
aan achterkant van de 
woning   

Locatie:   Parallelweg 56   
Datum besluit:  17-03-2022   
 
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:    het plaatsen van een schaft-

keet en toilet op parkeervak   
Locatie:   Plantageweg 112   
Datum besluit:  14-03-2022  

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 wet-
houders 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 wijzigen van de gevels 

van het pand   
Locatie:   Vinkenpolderweg 17    
Datum ontvangst: 14-03-2022   

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een  

dakkapel a/d voorgevel   
Locatie:   Reederijstraat 27    
Datum ontvangst: 15-03-2022   

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het realiseren van een 

interne verbouwing   
Locatie:   Plantageweg 30    
Datum ontvangst: 18-03-2022   

 Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een  

dakkapel op het voorgevel 
dakvlak   

Locatie:    Raapzaadhof, plan  
Waterhoven kavel 10   

Datum ontvangst: 18-03-2022   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een  

dakkapel op het voorgevel 
dakvlak van de woning   

Locatie:    Raapzaadhof, plan  
Waterhoven kavel 9   

Datum ontvangst:  18-03-2022   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het uitvoeren van groot  

onderhoud werkzaamheden 
van complex 243   

Locatie:   Wiardi Beckmanstraat 1 a   
Datum ontvangst: 18-03-2022   

Activiteit:  Bouw, Monument   
Voor:    het verplaatsen van de 

Marifoonantenne   
Locatie:    Grote Beer 1 (brug over 

de Noord) 
Datum ontvangst: 07-03-2022   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of doen vellen 

van een houtopstand  
(veldesdoorn))   

Locatie:   Oost Kinderdijk 7    
Datum ontvangst: 17-03-2022   
 
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,  
30 maart 2022
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Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Alblasserdam maakt bekend, 
dat het heeft besloten om een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen en 
hiertoe een bord model Reglement Verkeerste-
kens 1990 met een onderbord te plaatsten.
Deze gehandicaptenparkeerplaats zal worden 
aangelegd op de volgende locatie:  
Goudsbloemstraat 8

Belanghebbenden kunnen gedurende een 
termijn van zes weken na heden o.g.v. artikel 

7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen 
voornoemd besluit bezwaar instellen bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend 
en tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener,
- de dagtekening,
-  een omschrijving van het besluit waartegen 

het bezwaar is gericht en,
- de gronden van het bezwaar.

Gehandicaptenparkeerplaats  
Goudsbloemstraat

Regeling tegemoetkoming omzetderving 
Dagbesteding Wmo Corona


