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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.

 

Raads- en commissievergaderingen

Nu de uitslag van de verkiezingen bekend is 
nemen wij op donderdag 24 maart afscheid 
van onze huidige gemeenteraad.  
Deze buitengewone raadsvergadering start 
om 19.30 uur in de raadzaal van de Rederij. 
Op woensdag 30 maart wordt de nieuwe  

raad geïnstalleerd. Deze buitengewone  
raadsvergadering start om 19.30 uur, ook in 
de raadzaal. Beide vergaderingen kunt u live 
volgen via https://alblasserdam.notubiz.nl/
live. U bent op beide avonden ook welkom  
in de raadzaal

Afscheid oude en installatie nieuwe  
gemeenteraad

Aandacht voor elkaar
Begin dit jaar schreef ik een column met als  
titel 'Aandacht voor elkaar belangrijker dan 
ooit'. De aanleiding was natuurlijk corona 
en wat de pandemie heeft betekend voor 
veel mensen. Opnieuw worden wij gevraagd 
om zorg en aandacht te hebben voor onze 
medemens. Nu vanwege de vreselijke oorlog in 
Oekraïne en de enorme vluchtelingenstroom 
die daarvan het gevolg is. 

Noodopvang op andere plekken
Net als de andere regio's in ons land heeft 
Zuid-Holland Zuid de opdracht om ruimte 
geschikt te maken voor de opvang van 5000 
vluchtelingen. Vanaf het moment dat Oekraïners 
huis en haard achterlieten boden mensen 
en organisaties in ons dorp hun hulp al aan. 
Maar noodopvang hoeven wij voorlopig niet 
te bieden omdat grotere plekken in onze regio 
hiervoor sneller geschikt gemaakt kunnen 
worden. 

Opvang voor langere tijd
Wel verwachten wij de vraag om vluchtelingen 
voor langere termijn op te vangen. Daar bereiden 
we ons op voor. Ik heb hoge verwachtingen 
dat dit ook gaat lukken. Toen ik eind 2020 met 
mijn werk in Alblasserdam begon, hoorde ik 
al snel over de opvang van Syrische vluchtelin-
gen in 2015. Saamhorigheid, onbaatzuchtig-
heid en medemenselijkheid waren daarbij de 
kernwoorden. Tijden zijn veranderd, maar de 
Alblasserdammer is nog steeds net zo bereid 
om onderdak te bieden aan mensen in nood.

Hulp nu al nodig
Behalve de gemeente zijn de Stichting Welzijn 
Alblasserdam en Vluchtelingenwerk bezig om 
de hulp voor de Oekraïners op touw te zetten. 

Blik op ons college

In de Havenkerk is vanaf deze week een infor-
matie- en ontmoetingspunt. Voorlopig is dit 
open op maandag van 13.00 tot 15.00 uur.  
Als de behoefte groter wordt zal het punt op 
meer dagen open gaan. We zoeken nog vrijwil-
ligers om dit informatiepunt te runnen. Ook 
zoeken we mensen die Oekraïens of Russisch 
spreken. 

Kinderen en school
Scholen en kinderopvang maken zich op voor 
de komst van kinderen uit Oekraïne. En ook 
daar is hulp nodig, vooral van mensen met een 
pedagogische achtergrond. Wilt u helpen?  
Op deze pagina leest u waar u meer informatie 
kunt vinden en bij wie of hoe u zich kunt aan-
melden. Ik ben ervan overtuigd dat ons dorp 
zich ook nu weer van zijn beste kant laat zien!

Kees Jongmans,
wethouder In de Havenkerk aan de Ieplaan is sinds deze 

week een informatie- en ontmoetingspunt voor 
vluchtelingen uit Oekraïne en de hierbij  
betrokken Alblasserdammers. Eén plek voor 
alle vragen, eventueel met hulp van een tolk. 
Vluchtelingenwerk, de Stichting Welzijn  
Alblasserdam en de gemeente hebben het  
informatiepunt opgezet. Voorlopig is het open 
op maandag van 13.00 tot 15.00 uur. Als dat 
nodig is, gaat het langer en vaker open. 

Helpt u mee?
Stichting Vluchtelingenwerk zoekt nog mensen 
die in het informatiepunt willen werken.  
Ook hulp van mensen die Oekraïens of Russisch  
spreken is welkom. Wilt u hierover meer 
weten? Bel dan met Hettie van den Berg van 

Vluchtelingenwerk via 06-57592242. U kunt ook 
kijken op de website van de Veiligheidsregio: 
www.zhzveilig.nl/oekraine. Vragen aan de  
gemeente kunt u telefonisch stellen via 14078 
of via een e-mail aan oekraine@alblasserdam.nl.

Voorbereiden
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid organiseert 
de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 
Op dit moment is er geen noodopvang in ons 
dorp, omdat grotere plekken in de regio sneller 
geschikt gemaakt kunnen worden.  
We verwachten wel de vraag om vluchtelingen 
voor langere termijn op te vangen. Daarop 
bereiden wij ons voor met o.a. het informatie- 
en ontmoetingspunt.

Informatie- en ontmoetingspunt over 
Oekraïne in de Havenkerk

Nieuws

De SGP kwam vorige week als grootste uit de 
bus bij de gemeenteraadsverkiezing. Op voor-
dracht van deze partij en met de steun van de 
andere fracties is Rinus Houtman benoemd tot 
informateur. 

De heer Houtman gaat met de partijen de 
verkiezingsuitslag bespreken en onderzoeken 
welke vorm van een akkoord werkbaar en 
wenselijk is. Daarbij komt ook aan bod welke 

partijen in welke samenstelling het gemeente-
bestuur kunnen vormen.

De heer Marinus (Rinus) Houtman was o.a. lid 
van Provinciale Staten (1980-2004), gedepu-
teerde in de provincie Zuid-Holland (1999-
2003) en waarnemend burgemeester van 
Nieuw-Lekkerland (2007-2012) en Leerdam 
(2013-2016). De verkiezingsuitslag leest u op 
www.alblasserdam.nl/verkiezingen.

Informateur Houtman aan de slag
Nieuws
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Als dank voor het goed scheiden van uw 
groente-, fruit- en tuinafval en etensresten 
(GFTE), kunt u elk jaar gratis compost ophalen. 
Op zaterdag 26 maart 2022 kunt u hiervoor 
tussen 10.00 en 16.00 uur terecht op de Oude 
Wipmolenlocatie. U neemt zelf een aantal 
zakken of een aanhanger mee. Let op: het is 
verplicht om uw aanhanger af te dekken met 
een zeil of net.

Medewerkers van de gemeente leiden de actie 
in goede banen. Zij geven u aanwijzingen. 

Voordelen van compost
GFTE vormt de basis voor compost en groen 
gas. Compost is een heel goede grondstof 
voor de bodem. Met compost kan de grond 
regenwater beter opnemen. Bovendien activeert 
compost het leven in de bodem, slaat het 
voedingsstoffen voor planten op en gaat het 

bodemziekten tegen. Er is dan ook geen reden 
om nog kunstmest en bestrijdingsmiddelen te 
gebruiken. 

Afval scheiden
Nog altijd belandt ruim 60 kilo GFTE per persoon 
bij het restafval in Alblasserdam. De afgelopen 
jaren is dit niet minder geworden. Restafval 
wordt verbrand, terwijl van een volle GFTE-bak 
van 140 liter 15 tot 20 kilo compost gemaakt kan 
worden. Dit levert voldoende groen gas op om 
21 dagen lang mee te koken of bijna een dag het 
huis mee te verwarmen. Afval scheiden loont! 
Het is goed voor het milieu en zorgt ervoor dat 
de kosten minder stijgen. 

Meer informatie
Meer informatie over gft en het scheiden van 
afval vindt u op www.hvcgroep.nl/gft en in de 
HVC-afvalapp.

Gratis compost afhalen kan weer

Nieuws

Heeft u al gebruik gemaakt van de waardebon 
om energiebesparende producten mee te 
kopen? U kunt voor 60 euro tochtstrips, led-
lampen of bijvoorbeeld een waterbesparende 
douchekop kopen. Online of bij winkels in de 
buurt. Zo willen wij u helpen aan de slag te 
gaan met energie besparen. Elk huishouden in 
ons dorp kan hiervan gebruik maken, maar het 
aantal cadeaubonnen is beperkt en 'op is op'!

Aanvragen
U kunt de waardebon aanvragen door naar 
www.regionaalenergieloket.nl/cadeaubon te 
gaan. Daar voert u uw postcode in. Vervolgens 

klikt u op de knop 'cadeaubon aanvragen'. 
Heeft u de cadeaubon al, dan kunt u op de 
knop 'cadeaubon gebruiken' klikken. U vindt 
daar de voorwaarden, deelnemende winkels  
en een lijst met producten die u met de  
cadeaubon kunt krijgen.

Hulp nodig
Heeft u geen computer of internet of heeft  
u om een andere reden hulp nodig bij de  
aanvraag? Dan kunt u terecht in de bibliotheek 
in de Rederij. Elke dinsdag tussen 9.00 en  
11.30 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur staan 
medewerkers voor u klaar.

Bespaar energie met waardebon

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
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Vergunningen & Bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam maakt bekend dat op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) het bestemmingsplan "Oost Kinderdijk 
209" op 22 februari 2022 op basis van de 
Nota van Zienswijzen door de gemeenteraad 
gewijzigd is vastgesteld. Het besluit hogere 
grenswaarden "Oost Kinderdijk 209" is op 21 
december 2021 door het college van burge-
meester en wethouders van Alblasserdam 
vastgesteld. Vanaf donderdag 24 maart 2022 
liggen de vastgestelde stukken voor zes weken 
ter visie. 

Ter inzage 
De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van 
zes woningen op de voormalige bedrijfslocatie. 
De m.e.r. procedure is niet van toepassing.  
Het plangebied ligt aan de Oost Kinderdijk  
209 nabij Huis te Kinderdijk. De plannen en de 
bijbehorende stukken zijn ook digitaal te zien 
en te downloaden op www.alblasserdam.nl  
> Ruimtelijke plannen > Bestemmings-
plannen > Oost Kinderdijk 209 en op  
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0482.
bpokindrdk209101-vg01).

Beroep 
Tijdens de periode van ter inzage legging 
kunnen belanghebbenden beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). 
Degene die beroep heeft ingesteld, kan tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening (schor-
sing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Inwerkingtreding van het besluit 
Het bestemmingsplan en het besluit hogere 
waarden geluid treden in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt. Als tijdens de beroepstermijn naast 
een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend, treden het bestem-
mingsplan en het besluit hogere waarden 

geluid niet in werking voordat op dat verzoek is 
beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening 
kan worden ingediend bij de voorzitter van de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. U kunt een beroep- of verzoekschrift ook 
digitaal indienen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.  
De formulieren in dit loket zijn uitsluitend 
bedoeld voor burgers en u moet daarvoor wel 
beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde website voor 
de precieze voorwaarden. U kunt ook contact 
opnemen met de Raad van State in Den Haag. 
Het telefoonnummer is 070 - 426 44 26.
Aan het instellen van beroep en het indienen 
van een verzoek om voorlopige voorziening zijn 
kosten verbonden. Voor meer informatie over 
de hoogte hiervan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.  

Kennisgeving kostenverhaalovereenkomst 
"Oost Kinderdijk 209" 
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
maken ingevolge artikel 6.24 derde lid van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 14 
februari 2022 een kostenverhaalovereenkomst 
(anterieure overeenkomst) is gesloten tussen 
de gemeente Alblasserdam en Plan Oost- 
Kinderdijk B.V. In de overeenkomst zijn  
afspraken vastgelegd ten behoeve van de  
beoogde ontwikkeling.

Ter inzage
Een korte zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de anterieure overeenkomst ligt vanaf  
donderdag 24 maart 2022 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage. De overeenkomst zelf 
ligt niet ter inzage. Tegen de anterieure  
overeenkomst is geen bezwaar of beroep 
mogelijk.

Alblasserdam, 23 maart 2022 
Burgemeester en wethouders van  
Alblasserdam

Locatie:   Roemer Visscherstraat 1  
Datum besluit:  08-03-2022  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    Plaatsen van logo met 

bedrijfsnaam op nieuw 
bedrijfspand van Metalura.  

Locatie:   Staalindustrieweg 34  
Datum besluit:  08-03-2022  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 

Voor:    het plaatsen van een dakop-
bouw op de huidige schuur  

Locatie:   Kortland 6  
Datum besluit:  07-03-2022  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 

Voor:    het plaatsen van een  
dakkapel op het voordakvlak 
en een nokverhoding aan 
achterkant van de woning  

Locatie:   Papaverstraat 38  
Datum besluit:  08-03-2022  
      
Omgevingsvergunningsvrij project

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben 
verklaard:

Activiteit:  Bouw 
Voor:    Wijziging op de verleende 

omgevingsvergunning  
Locatie:   Resedahof 6  
Datum besluit:  08-03-2022  

Ingediende aanvragen 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 plaatsen van zonnepa-

nelen op het dak van een 
woonhuis  

Locatie:   Cornelis Smitstraat 6  
Datum ontvangst:  11-03-2022  

Activiteit:  Bouw, Monument 
Voor:    het verplaatsen van de  

Marifoonantenne  
Alblasserdamsebrug  

Locatie:    Het brughuis van de brug 
over de Noord  

Datum ontvangst:  07-03-2022  

Activiteit:  Bouw, Reclame 
Voor:    het tijdelijk, voor de duur 

van 3 jaar, plaatsen van 
een bbox Tower (vending 
machine) op het terrein van 
het tankstation  

Locatie:   Edisonweg 28  
Datum ontvangst:  07-03-2022  

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:    het tijdelijk plaatsen van een 

container aan de achterzijde 
van de woning  

Locatie:   Cortgene 37  
Datum ontvangst:  07-03-2022  

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:    het plaatsen van een  

schaftkeet en toilet op 
parkeervak  

Locatie:   Plantageweg 112  
Datum ontvangst:  28-02-2022  

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:    het plaatsen van een afzet 

container  
Locatie:   Wilgenplein  
Datum ontvangst:  07-03-2022  

Activiteit:   Werk of werkzaamheden 
uitvoeren 

Voor:    het inrichten van een depot 
voor het opslaan van  
materialen t.b.v. het  
uitvoeren van werkzaam-
heden  

Locatie:   Randweg 76 a  
Datum ontvangst: 10-03-2022  

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.
            
Buiten behandeling gelaten

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gelaten:

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO 

Voor:    het verzoek om wijzigen 
gebruik van het  
bestemmingsplan 

Locatie:   Kade 1 Alblasserdam  
Datum ontvangst:  09-03-2022  

Vergunningen en Meldingen, 
23 maart 2022

Bestemmingsplan, besluit hogere 
waarden geluid en kostenverhaal-
overeenkomst Oost Kinderdijk 209 

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een dak-

kapel in het voordakvlak van 
de woning  

Locatie:   Brederostraat 53  
Datum besluit:  08-03-2022  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van Stellingen in 

het  logistieke centrum unit 3  
Locatie:   Hoogendijk 2  
Datum besluit:  10-03-2022  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    Het plaatsen van een dak-

kapel op de voorgevel en het 
verlengen van de dakkapel 
aan de achtergevel 


