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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.

 

Hulp na schokkende gebeurtenissen 
in ons dorp
Ons dorp is op 6 mei getroffen door twee 
ernstige incidenten waarbij inwoners om het 
leven zijn gekomen. Een verkeersongeval in de 
nacht van 5 op 6 mei heeft twee jonge vrou-
wen van 18 en 19 jaar het leven gekost. Bij 
een schietincident bij zorgboerderij Tro Tardi 
kwamen twee mensen om het leven van wie 
één afkomstig uit ons dorp. Wij leven mee met 
de slachtoffers en alle betrokkenen.

Terugblik op schietincident
Op vrijdag 6 mei vond kort voor elf uur 's  
morgens een schietpartij plaats bij zorgboerderij 
Tro Tardi aan de Molensingel. Hierbij vielen 
twee dodelijke slachtoffers, twee zwaarge-
wonden en een lichtgewonde. De dodelijke 
slachtoffers zijn een vrouw van 34 uit  
Alblasserdam en een meisje van 16 uit  
Dordrecht. De zwaargewonden zijn een vrouw 
van 20 uit Alblasserdam en een jongen van 12 
uit Hendrik-Ido-Ambacht. De politie kon kort 
na het incident een verdachte aanhouden.  
Dit is een 38-jarige man uit Oud-Alblas.

Reacties op schietincident
De incidenten maken veel los en krijgen veel 
aandacht in de media. Inwoners tonen hun 
medeleven door bloemen te leggen bij de 
zorgboerderij en op de plek van het verkeers-
ongeluk. Tijdens de kerkdiensten van zondag 
en dinsdag stonden predikanten stil bij wat er 
is gebeurd. Burgemeester Paans: ,,De onvoor-
stelbaarheid van de situatie voert te boven-
toon. Er is een enorme betrokkenheid bij de 
mensen die het aangaat. De komende tijd zal 
nog zwaar zijn. Er zijn diverse momenten van 
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samenkomst. Van harte hoop ik dat we er de 
komende tijd voor elkaar zullen zijn op een 
manier die Alblasserdam waardig is. '' 

Opvang en nazorg
Na het schietincident op vrijdagmorgen was er 
voor familie van de slachtoffers en medewer-
kers van de zorgboerderij opvang in Landvast. 
Andere betrokkenen zoals omwonenden en 
ooggetuigen konden terecht in de Ichtuskerk. 
In deze opvanglocaties kregen mensen hulp 
en advies van medewerkers van slachtoffer-
hulp en van de kerkelijke gemeente.  
In het weekend kon iedereen die daar behoefte 
aan had bellen met een medewerker van de 
Stichting Welzijn Alblasserdam.

Zoekt u hulp? Hier kunt u terecht:
Hoe we reageren op een schokkende 
gebeurtenis verschilt van persoon tot per-
soon. Erover praten kan helpen en we  
hebben steun aan ons dagritme en onze  
vaste gewoontes. U kunt ook om hulp vragen 
bij de Stichting Welzijn Alblasserdam, het  
Centrum voor Jeugd en Gezin en uw huisarts. 

Heeft u tips voor de politie? 
(24/7 bereikbaar) 0900- 8844   
 
Heeft u een zorgvraag over uw kinderen? 
Bel het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)  
(ma t/m vrijdag 09.00 – 17.00)  088-123 7007   
 
Heeft u zelf zorgvragen voor Stichting 
Welzijn Alblasserdam?  078- 202 12 20   

Raads- en commissievergaderingen

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 mei. 
De raadsvergadering start om 20.30 uur en op 
de agenda staat de bespreking van het rapport 
van informateur dhr. M. Houtman.
 
Wilt u inspreken bij de raad? Meld dit dan zo 

spoedig mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 17 mei 
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.      

De gemeenteraad vergadert

AFSCHEID 
� Arjan Kraijo & Kees Jongmans �

UITNODIGING

U bent van harte welkom bij het afscheid van onze wethouders:

Arjan Kraijo
Arjan Kraijo (CDA) heeft zich de afgelopen twee ambtsperiodes  

(8 jaar) ingezet voor ons dorp. Als wethouder voor wonen, 
ruimtelijke ordening en duurzaamheid was hij o.a. nauw 

betrokken bij de nieuwe inrichting van het Lammetjeswiel, 
nieuwbouw op het Bochanenterrein, de voorbereiding voor het 

transferium ‘Kinderdijk’ bij de A15/Kabelbaan.

Kees Jongmans
Kees Jongmans (PvdA) trad in december 2020 aan als tijdelijk 

wethouder, waarna in september 2021 een benoeming tot het 
einde van de collegeperiode volgde. Als wethouder voor zorg, 

welzijn en jeugd, hield hij zich o.a. bezig met de coronacrisis, Young 
Leaders, het LHBTI-beleid en de Centrale Toegang in het Brughuis.

Feestelijke bijeenkomst
Als gemeentebestuur hebben wij veel waardering voor het werk 

dat deze wethouders hebben verzet voor de samenleving. Daarom 
nemen wij alvast  passend afscheid met een feestelijke bijeenkomst 

in De Rederij, Cortgene 2 in Alblasserdam. 

Op dinsdag 17 mei van 17.00 uur tot 19.30 uur 
Speech burgemeester Jaap Paans: 17.45 uur

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar  
bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl

Wij hopen u op 17 mei te mogen begroeten.
J.G.A. Paans, burgemeester

S. van Heeren, gemeentesecretaris/algemeen directeur

Parkeren is mogelijk bij Landvast, Haven 4 in Alblasserdam.
Cadeautip: donatie Fonds Julia en Beatrijs
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Met het tekenen van een overeenkomst gaven 
Woonkracht10, projectontwikkelaar Dudok Real 
Estate en de gemeente Alblasserdam op 4 mei 
het startsein voor woningbouw op het Wipmo-
lenterrein. Er komen 33 koop- en huurwonin-
gen in uiteenlopende prijsklassen. De huizen 

zijn bedoeld voor Alblasserdammers die ook 
een woning achterlaten. Zo draagt het project 
bij aan de doorstroming op de woningmarkt 
die zo hard nodig is. Wethouder Arjan Kraijo 
(midden) zette zijn handtekening namens de 
gemeente Alblasserdam.

Startsein voor huizen op  
Wipmolenterrein

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 wor-
den 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

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
hebben besloten de adresgegevens te wijzigen 
van:

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) 
opgenomen adres is niet meer juist.  
Een nieuwe verblijfplaats is bij de gemeente 
niet bekend.

Naam   Versluijs, P 
Geboren   30-12-1981 
Datum uitschrijving 07-04-2022

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 telefoon-
nummer waarop u overdag bereikbaar bent; 
de datum en uw handtekening.

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

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het bouwen van een beton-

nen brug op het achtererf   
Locatie:   Vinkenpolderweg 1 a   
Datum besluit:  26-04-2022   
 
Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een brug 

op het achtererf   
Locatie:   Vinkenpolderweg 1   
Datum besluit:  26-04-2022   
 
Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een brug 

op achtererf   
Locatie:   Vinkenpolderweg 3 a   
Datum besluit:  26-04-2022   
 
Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een brug 

op achtererfgebied   
Locatie:   Vinkenpolderweg 3   
Datum besluit:  26-04-2022   
 
Activiteit:  Bouw 
Voor:    het uitvoeren van groot 
    onderhoud werkzaamheden 

van complex 243   
Locatie:   Wiardi Beckmanstraat 1 a   
Datum besluit:  26-04-2022   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:    Het vellen of te doen vellen 

van één houtopstand  
(Platanus x hispanica  
(plataan))   

Locatie:   Rapenburg 1   
Datum besluit:  28-04-2022   
   
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, Flora en Fauna, 
Werk of werkzaamheden 
uitvoeren  

Voor:    het aankopen van een 
stukje gemeentegrond 
achter de woning   

Locatie:   Polderstraat 65   
Datum ontvangst:  28-04-2022   
 
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:    Het tijdelijk plaatsen van 

een opslagcontainer in de 
openbare ruimte t.b.v. een 
verbouwing   

Locatie:    Hobbemalaan, schuin 
tegenover nummer 17   

Datum ontvangst:  25-04-2022   
 
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 11 mei 2022  

Uitschrijving uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)

Uitschrijving uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)


