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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.  
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.

 

Nieuws

Op zaterdag 12 maart zijn leden van de zes 
politieke partijen die meedoen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen op het Wilgenplein. 
Ze zijn daar van 9.30 uur tot 15.30 uur. Heeft 

u vragen aan de lokale politici? Wilt u weten 
waar ze voor staan? Ga met hen in gesprek. 
Bij de ingang van het Makadocentrum vindt u 
kraampjes van de partijen. 

Politieke partijen op het Wilgenplein

Kom stemmen!
Sinds twee weken staat Europa in brand. Oorlog 
in Oekraïne. Vreselijke beelden vliegen de  
wereld over en maken diepe indruk. De grootste 
vluchtelingenstroom binnen Europa is op gang 
gekomen en zal ook Alblasserdam bereiken. 
Het is hartverwarmend dat veel inwoners zich 
het lot van de Oekraïners aantrekken en willen 
helpen. We zien diverse initiatieven. Van het 
inzamelen van kleding tot het aanbod om 
vluchtelingen in huis te nemen. Super! 

Warm welkom
De Veiligheidsregio heeft de gemeente gevraagd 
om slaapplekken/opvangplekken te organiseren. 
Een aantal jaar geleden ontvingen we een groep 
Syriërs die hier een warm welkom kregen. Ik ben 
ervan overtuigd dat we dit ook aan de oorlogs-
vluchtelingen uit Oekraïne kunnen bieden.  
De komende tijd zal er een beroep op ons, op u 
en op mij worden gedaan om hierbij te helpen. 
Doet u mee? Houd de website van de gemeente 
in de gaten voor informatie hierover. 

Alleenheersers
Door de inval van Rusland in Oekraïne 
sneeuwt het plaatselijke nieuws misschien 
een beetje onder. Over een week zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Misschien staat 
uw hoofd er helemaal niet naar. Maar juist 
nu we zien hoe een allenheerser zijn macht 
misbruikt, is het des te waardevoller om stil te 
staan bij onze eigen lokale democratie. 

Democratie
Misschien moppert u wel eens op het  
gemeentebestuur, de wethouders, de politiek 
en op ‘Den Haag’. Hoe terecht ook, laten we 
juist nu onze democratie waarderen. Door 
dit systeem is het vrijwel onmogelijk om als 
alleenheerser de macht te grijpen. We moeten 
samenwerken om een meerderheid te vormen 
en een besluit te nemen. Dat kan lastig, taai 
en soms erg traag zijn. Maar alles beter dan 
iemand die geen tegenspraak duldt.

Blik op ons college

Pluim
De kandidaten op de zes lijsten die aan de 
gemeenteraadsverkiezingen meedoen willen 
hun nek uitsteken. Zij willen uw stem laten 
klinken in de raad. Het is een bont gezelschap, 
net als onze samenleving. Zij en de mensen 
achter de schermen verdienen een dikke 
pluim. Zij vormen de lokale democratie en 
daar moeten we zuinig op zijn.  

Opkomst
Het mooiste compliment dat u hen kunt geven 
is door volgende week te gaan stemmen. 
Gemeentelijke verkiezingen krijgen meestal 
niet de hoogste opkomstcijfers. Zullen we dat 
dit jaar eens anders doen? Zullen we allemaal, 
massaal naar de stembus gaan en ons recht 
gebruiken om daarmee onze democratie te 
versterken? Ik hoop van ganser harte dat u 
mee doet. Op naar een opkomstpercentage 
zoals we nog nooit hebben gezien!

Arjan Kraijo,
wethouder

Moet er een vuurwerkverbod komen?  
Hebben we meer BOA's nodig? Mogen de 
woonlasten omhoog om alle voorzieningen op 
peil te houden? Over deze en andere kwesties 
gaan de lijsttrekkers donderdagavond 10 maart 
met elkaar in debat. Weet u nog niet op welke 
van de zes partijen u volgende week gaat  
stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing?  
Kijk dan mee via ons YouTube-kanaal of via 
www.alblasserdamsnieuws.nl. In de QR-code 
vindt u de link naar ons YouTube-kanaal.  
Of kom langs in De Rederij. Het debat in de 

raadzaal begint om 19.30 uur. U bent welkom 
vanaf 19.00 uur. 

Nog geen stemrecht maar wel een mening? 
Kinderen en jongeren kunnen woensdag 16 
maart van 7.30 tot 21.00 uur terecht in het 
Jeugdstembureau van de bibliotheek AanZet in 
De Rederij.

Formulier met stellingen
Daar kunnen ze met een rood potlood reageren 
op een 'stemformulier' met stellingen. Er is een 

formulier voor kinderen van 9 t/m 12 jaar en 
een voor jongeren van 13 t/m 17 jaar.  
De bieb geeft de uitkomst door aan de ge-
meenteraadsleden. Op vertoon van hun bieb-
pas krijgen ze het stemformulier uitgereikt. 
Geen pas? Jongeren tot 18 jaar kunnen zich gratis 
online inschrijven op de site van de bibliotheek: 
https://www.debibliotheekaanzet.nl/bibliotheek-
alblasserdam.

Lijsttrekkers in debat in raadzaal

Jongeren kunnen stem laten horen  
in de bieb

Nieuws

Nieuws
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Wilt u op de hoogte zijn en blijven van actuele 
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 Nieuws

Heeft u een brief van de Belastingdienst  
gekregen omdat u vóór 1 mei belastingaan-
gifte over 2021 moet doen? En wilt u hulp bij 
het invullen? Medewerkers van Sociaal Raads-
lieden kunnen u hierbij in De Rederij helpen. 
U kunt een afspraak maken bij de Stichting 
Welzijn Alblasserdam (078-20 21 220).   
Heeft u géén brief ontvangen maar wilt u wel 
hulp bij het invullen van uw aangifte?  
Dan kunt u vanaf 16 mei via de Stichting  
Welzijn Alblasserdam (SWA) een afspraak  
maken. De SWA biedt deze hulp aan samen 
met de Bibliotheek AanZet. Het is gratis.

Hulp bij belastingaangifte 2021

“We vonden onze WOZ-waarde 
te hoog. Zelf bezwaar ingediend 
bij SVHW. Eenvoudig en snel!”

Twijfelt u over de juistheid van de WOZ-waarde?  
Maak dan direct kosteloos bezwaar bij SVHW. Met het digitale bezwaarformulier 
op onze website is bezwaar maken zo geregeld. Daarbij wordt uw bezwaar met 
voorrang behandeld. 

Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl/woz-waarde.

SVHW heft en int de lokale belastingen voor uw gemeente en voor waterschap 
Hollandse Delta. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de 
leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

BEZWAAR MAKEN? DOE HET ZELF. ALTIJD DIRECT BIJ SVHW!

SVHW 
Postbus 7059

3286 ZH Klaaswaal
(0186) 577 222 of (0800) 02 00 873

WWW.SVHW.NL

Meer informatie 
Kijk op alblasserdam.nl/verkiezingen. Daar 
leest u alles over de verkiezingen. Bijvoorbeeld 
wat u moet doen als u uw stempas kwijt bent. 
Of als u iemand wilt machtigen. U kunt ook  
bellen naar telefoonnummer 14 078. Wij  

 
helpen u graag. Ons bezoekadres is: Cortgene 
2 in Alblasserdam. U kunt op afspraak bij ons 
terecht. Op maandag en woensdag van 14.00 
tot 19.30 uur. En op dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Op woensdag 16 maart zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. U kunt ook eerder gaan 
stemmen. Op maandag 14 en dinsdag 15 
maart zijn al drie stemlokalen open.  

Hieronder ziet u in welke stembureaus u op 
welke dagen terecht kunt. De stembureaus zijn 
open van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Overzicht stembureaus  14-mrt 15-mrt 16-mrt

 De Damsteen Cortgene 10   

 Stichting De Poort Randweg 141   

 Sporthal Blokweer Sportlaan 3   

 De Loopplank (IKC De Twijn) Pieter de Hoochplaats 1 

 Ds. Joannes Beukelmanschool Weversstraat 2   

 MFC Maasplein Maasstraat 30   

 Sportpark Molenzicht Groen van Prinstererstraat 107   

 De Rederij (gemeentehuis) Cortgene 2   

 De Havenkerk Ieplaan 9   

 De Postduif Randweg 104   

 De Ontmoetingskerk Blokweerweg 75   

Stemmen voor de gemeenteraad 

Niet vergeten als u gaat stemmen: 

• uw stempas

• uw originele identiteitsbewijs

Uitslagenavond via YouTube

Benieuwd naar de verkiezingsuitslag in ons dorp en de eerste reacties daarop? Kijk dan 

woensdagavond 16 maart van 22.00 tot 24.00 uur naar ons verkiezingsprogramma op YouTu-

be. Terwijl de laatste stemmen worden geteld bespreken de fracties van de politieke partijen, 

de raadsleden en de wethouders de uitkomst en wat die betekent. Zij doen dit onder leiding 

van burgemeester Jaap Paans. U kunt het live volgen en via de chat vragen stellen. Dus: log 

op tijd in en mis het niet.



Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw    
Voor:   het intern verbouwen van 

de 1e verdieping en wijzigen 
gevels   

Locatie:  Staalindustrieweg 15    
Datum besluit:  23-02-2022   
 
Activiteit:  Inrit/Uitweg   
Voor:   het verplaatsen van een  

in- uitrit   
Locatie:  Van Hennaertweg 19    
Datum besluit:  24-02-2022   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:   het plaatsen van een puin-

container in een parkeervak   
Locatie:  Van Eesterensingel 164    
Datum besluit:  22-02-2022   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:   Tijdelijke 'brug' van berm 

naar tuin tbv tuin aanleg   
Locatie:  Vinkenpolderweg 27 d    
Datum besluit:  22-02-2022   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:   het plaatsen van een 6 m2 

bouwcontainer op een  
parkeervak voor de woning   

Locatie:  Waalsmondelaan 42    
Datum besluit:  22-02-2022 

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). 
       
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: 

Gemeentenieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Van 15 maart tot 1 november 2022 mag er  
met een vergunning geparkeerd worden op de  
Molenkade en de West-Kinderdijk vanaf 
de grens met Kinderdijk tot Zwarte Paard, 
inclusief de Ventweg ter hoogte van Résidence 
Molenstaete. Dit hebben burgemeester en 
wethouders van Alblasserdam op 1 maart 2022 
besloten, gelet op artikel 2 van de Parkeerver-

ordening Alblasserdam 2020. De tijden waarop 
geparkeerd mag worden zijn maandag t/m 
zondag van 10.00 uur tot 18.00 uur.  
De volledige tekst van het besluit kunt u  
binnenkort lezen op www.overheid.nl.  
(Zoek onder 'lokaal beleid' met als zoekterm 
postcode 2951). U kunt ook kijken op  
www.alblasserdam.nl (onder 'Nieuws').

De burgemeester van Alblasserdam maakt be-
kend dat de volgende vaste standplaatslocaties 
zijn vrijgekomen: op de donderdag op het  
Wilgenplein en op de zaterdag op het Schelde-
plein. Op grond van artikel 5 van het standplaat-
senbeleid dient dit te worden bekend gemaakt 
via regionale media.  

Wie deze standplaats wil innemen kan hiervoor 
binnen 1 week na deze bekendmaking een aan-
vraag indienen via ondernemen@alblasserdam.nl.  
De aanvrager zal hiervan een schriftelijke 
ontvangstbevestiging ontvangen. Na afloop van 
inschrijfperiode zal het college van B&W kiezen 
wie de standplaats mag innemen.

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 
Verkeerstekens 1990 met een onderbord te 
plaatsten. Deze gehandicaptenparkeerplaats 
zal worden aangelegd op de volgende locatie: 
Meursingstraat 2.

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.

Aanwijzingsbesluit Parkeren  
Alblasserdam 2022

Vrijgekomen vaste standplaatsen

Gehandicaptenparkeerplaats  
Meursingstraat

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:   het renoveren van het  
appartementencomplex en 
het plaatsen van balkons

Locatie:  Rijnstraat 102    
Datum besluit:  23-02-2022   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand   
Locatie:  Kattenwiel 1    
Datum besluit:  21-02-2022

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:   Plaatsen van logo met 

bedrijfsnaam op nieuw 
bedrijfspand van Metalura.   

Locatie:  Staalindustrieweg 34    
Datum ontvangst: 14-02-2022   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een  

schaftkeet   
Locatie:  Plantageweg 112    
Datum ontvangst: 23-02-2022   

Activiteit:  Bouw    
Voor:   het vervangen van de  

vlonder   
Locatie:  Kerkstraat 87 en 89    
Datum ontvangst: 24-02-2022   
 
Activiteit:  Bouw    
Voor:   het uitbreiden van het  

magazijn   
Locatie:  Nieuwland Parc 111    
Datum ontvangst: 25-02-2022   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het bouwen van een schuur 

in de achtertuin   
Locatie:  Vinkenpolderweg 1    
Datum ontvangst: 25-02-2022   
 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:   het plaatsen van een  
dakopbouw en een  
dakkapel   

Locatie:  Kastanjelaan 10    
Datum ontvangst: 22-02-2022   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:   het kappen van 1 boom  

(plataan)   
Locatie:  Rapenburg 1    
Datum ontvangst: 24-02-2022

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. 
 
Buiten behandeling gelaten 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten 
behandeling hebben gelaten: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het realiseren van een  

doorbraak van de draag-
muur van de keuken naar de 
woonkamer  

Locatie:  Akkerwinde 19    
Datum ontvangst: 22-02-2022   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het herstellen van een deel 

van de stalen damwand 
langs de rivier de Noord  

Locatie:   Jan Smitkade, rivier de 
Noord Alblasserdam   

Datum ontvangst: 23-02-2022   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:  het maken van een uitbouw  
Locatie:  Zeelt 11    
Datum ontvangst: 21-02-2022   

Vergunningen en Meldingen, 
woensdag 9 maart 2022    
   

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam hebben besloten de adresgegevens te 
wijzigen van:

Naam   Khachaturyan, A 
Geboren   05-12-1991 
Datum uitschrijving 01-02-2022

Het laatst in de basisregistratie personen 
(BRP) opgenomen adres is niet meer juist. Een 
nieuwe verblijfplaats is bij de gemeente niet 
bekend.
De gemeente heeft na onderzoek de volgende 
adresgegevens opgenomen: 

Adres:   onbekend
Woonplaats:  onbekend
Land:   onbekend

De registratie als inwoner van Nederland is 
hiermee beëindigd.

De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven 
aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioen-
fondsen en zorgverzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen 
zoals: 

toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW 
en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet 
eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaar-
schrift naar het college van burgemeester en 
wethouders. Dit doet u binnen zes weken na de 
dag van deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het 
college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 2, 2950 AA  Alblasserdam.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de 
volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving 
van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
(bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie);  
de reden waarom u bezwaar maakt; het 
telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar 
bent; de datum en uw handtekening.

Besluit tot ambtshalve uitschrijving  
als ingezetene uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)


