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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.

 

Waardig afscheid
Op 6 mei verloren vier jonge mensen in 
Alblasserdam het leven en raakten anderen 
gewond. Ik omschreef deze dag al een aantal 
keren als inktzwart. Het is nog steeds on-
voorstelbaar dat ons dorp binnen één etmaal 
getroffen werd door een verkeersongeluk 
en een schietincident, allebei met dodelijke 
afloop. Ook nu we anderhalve week verder 
zijn went het niet.

De dag van de uitvaarten ligt inmiddels achter 
ons. Het was opnieuw een dag om nooit te 
vergeten. Na schrik, ongeloof en woede  
streden verdriet, pijn en een gevoel van ver-
lies om voorrang. De slachtoffers kregen het 
waardige afscheid dat zij verdienden. Zij zullen 
nooit worden vergeten. 

Medeleven
De blijken van medeleven zijn overweldigend. 
Bij de zorgboerderij en bij de plek van het 
verkeersongeluk is een bloemenzee ontstaan. 
Tijdens kerkdiensten en bij de samenkomst 
in de Ichtuskerk hebben predikanten ge-
probeerd troost te bieden vanuit het geloof. 
Ook de hulpverleners van Slachtofferhulp, 
de Stichting Welzijn Alblasserdam en het 
Centrum voor Jeugd en Gezin staan klaar voor 
iedereen die hulp of een luisterend oor nodig 
heeft.

Heldhaftig
Ik heb al eerder het daadkrachtige optreden 
van de vele hulpdiensten geprezen en doe 
dat graag nog een keer. Hulp verlenen in 
een noodsituatie met alle risico's die daar bij 
horen. Het blijft indrukwekkend dat mensen 
bereid zijn om dit te doen. De medewerkers 
en de vrijwilligers van de zorgboerderij heb-
ben zich tijdens het schietincident ronduit 
heldhaftig gedragen. En dat terwijl ze mis-
schien wel de meest bedreigende momenten 
van hun leven beleefden.

Blik op ons college

Waarheid
De incidenten maken veel los in onze gemeen-
schap. We merken nu al dat er veel geruchten 
zijn. Wat daarvan waar is, weten we niet. De 
politie onderzoekt zowel het ongeval als de 
schietpartij. Dit gebeurt onder aansturing van 
het Openbaar Ministerie. Pas achteraf zullen 
we weten hoe deze tragedies tot stand kwa-
men. Tot die tijd zullen we ons vragen stellen 
en dat is goed. Vraagtekens zijn meer waard 
dan uitroeptekens. Wie een vraag stelt, staat 
open voor een antwoord en is dus bereid om 
zijn mening bij te stellen. 

Van harte hoop ik dat we elkaar de komende 
tijd vasthouden. 

Jaap Paans,
Uw burgemeester

Raads- en commissievergaderingen

De commissie Grondgebied en de commis-
sie Bestuur en Samenleving vergaderen op 
dinsdag 24 mei vanaf 19.30 uur in de Rederij. 
Agenda en stukken kunt u vinden in het Raads-
informatiesysteem (RIS) op de website van de 
gemeente Alblasserdam. Wilt u inspreken bij 

de commissie? Meld dit zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk voor dinsdag 24 mei 12.00 uur, 
bij griffier@alblasserdam.nl. De vergaderingen 
zijn live te volgen via alblasserdam.notubiz.
nl/live of via de knop op de website van de 
gemeente Alblasserdam.

Raadscommissies vergaderen

Deze maand zou een busbaan aangelegd 
worden op de Edisonweg van de Van Wenaeweg 
richting de Grote Beer. Deze werkzaamheden 
moeten worden uitgesteld door het onderzoek 
na het scooterongeluk op 6 mei jl. De geplande 
weekendafsluiting van 20 tot 22 mei van het 
kruispunt ter hoogte van het viaduct bij de Grote 
Beer gaat ook niet door.

De bushalte Hoogendijk aan de Edisonweg in 
de richting van Alblasserdam wordt wel  
omgebouwd tot R-net bushalte. Tijdens die 
werkzaamheden blijft er tussen 9.00 en 15.00 
uur vanuit Papendrecht richting Alblasserdam 
één rijstrook beschikbaar. Het verkeer moet 
altijd langs de werkzaamheden kunnen rijden. 
Het moet wel rekening houden met extra 
drukte en reistijd. Tijdens de spits zijn beide 
rijstroken open. 

Rond Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) en 
tweede pinksterdag (maandag 6 juni) komt 
afvalinzamelaar HVC mogelijk op een eerder 
of later moment langs dan u gewend bent. 
Ook als de oorspronkelijke ophaaldag niet op 
een feestdag valt. Wilt u weten op welke dag 
HVC uw bak komt legen? Download de HVC 
afval-app of kijk in de online afvalkalender en 
vul uw postcode en huisnummer in. In de app 
kunt u ook aangeven dat u een melding wilt 
ontvangen wanneer HVC langskomt. En u kunt  
opzoeken welk afval in welke bak hoort.

Afvalbrengstations gesloten op feestdagen
De afvalbrengstations zijn op feestdagen  
gesloten. De dagen voor en na feestdagen zijn 
vaak drukker. Mocht een bezoek toch nood-
zakelijk zijn, houd dan rekening met langere 
wachttijden. Kijk voor het adres en de  
openingstijden van het dichtstbijzijnde 
afvalbrengstation in de HVC afval-app of op 
hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

Om de slachtoffers van de ernstige gebeurte-
nissen op vrijdag 6 mei nooit te vergeten ligt er 
in de hal van De Rederij een herinneringsboek. 
Wie dat wil kan hierin een boodschap achter-
laten. Dat kan alleen een naam zijn, maar ook 

een persoonlijk woord of een toepasselijke 
dichtregel. U kunt een bijdrage in het boek 
schrijven tijdens de openingstijden van De 
Rederij. Ma, di, wo en vr: 8.30 tot 20.00 uur, do 
8.30 tot 17.30 uur en za: 10.00 tot 13.00 uur.

Aanleg busbaan Edisonweg uitgesteld

Afvalinzameling tijdens feestdagen

Herinneringsboek voor slachtoffers 6 mei

Nieuws

Nieuws

Nieuws
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Voor onze gemeente verzorgt SVHW de  
hondenbelasting. Jaarlijks controleert LEGITIEM 
BV hiervoor het hondenbezit. Deze controle is 
vorige week gestart. De controleurs kunnen zich 
legitimeren als werknemer bij LEGITIEM BV. 
Treffen zij een hond aan waarvoor de eigenaar 
geen belasting betaalt, dan melden zij dat bij 
SVHW. 

Heeft u een hond of pas een hond  
aangeschaft? 
Dan bent u verplicht hiervan aangifte te doen. 
U kunt uw hond aanmelden door op  
www.svhw.nl bij ‘Mijn SVHW’ in te loggen met 
uw DigiD.  
 
Maar u kunt uw hond ook  
telefonisch aanmelden via (0186) 577 222 of 
(0800) 02 00 873. 

Heeft u geen hond meer of vertrekt u naar 
een andere gemeente? 
Meld dit bij SVHW. U ontvangt dan mogelijk 
teveel betaald belastinggeld terug. 

Kosten voor de gemeente
Honden brengen voor ons kosten met zich 
mee. U kent vast de bakken voor hondenpoep, 
de houders met poepzakjes, de plekken waar 
honden kunnen loslopen en de hondenkooien. 
Om dit aan te schaffen en te onderhouden is 
geld nodig. Kortgeleden hebben we nog extra 
zakjeshouders en  hondenpoepbakken neerge-
zet. En wist u dat u de hondenpoepzakjes ook 
gratis afhalen kunt afhalen bij De Rederij?

Meer informatie over hondenbelasting?
Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl/
hondenbelasting

Controle hondenbezit: Is úw hond al  
aangemeld?

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het wijzigen van de  

voorgevel van de woning 
door het vervangen van de 
kozijnen   

Locatie:   Zeevaartstraat 56 
Datum besluit:  03-05-2022   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO  
Voor:    een tijdelijke wijziging van 

het bestemmingsplan  
i.v.m. opvangen  
vluchtelingen   

Locatie:   Ampèrestraat 6 
Datum besluit:  06-05-2022   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het plaatsen van een  

keetwagen   
Locatie:    Hilmar J. de  

Haanstraat 1 a   
Datum besluit:  06-05-2022       
 
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 dag-
tekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen 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). 
       

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: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een  

dakkapel op het  
voordakvlak  

Locatie:   Reederijstraat 27   
Datum besluit:  03-05-2022   
        
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:    het realiseren van een 
   gevelwijziging   
Locatie:   Van Hennaertweg 2   
Datum ontvangst:  05-05-2022   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO  
Voor:    het plaatsen van een aanbouw   
Locatie:   van Eesterensingel 128   
Datum ontvangst:  04-05-2022   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:    het vellen of doen vellen  

van 5 dode bomen 
(1 beuk en 4 essen)   

Locatie:   Oost Kinderdijk 191    
Datum ontvangst:  02-05-2022   

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, 18 mei 2022 
       

Nieuws

Op maandag 23 mei van 13.30 tot 15.30 
uur keert een team van de Sociale Dienst 
Drechtsteden leefgeld uit aan vluchtelingen 
uit Oekraïne. Dit gebeurt in De Rederij (het 
gemeentehuis).

Vluchtelingen uit Oekraïne die in ons land  
worden opgevangen hebben daar recht op.  

De Sociale Dienst Drechtsteden keert het  
geld uit. De vluchtelingen moeten wel zijn  
geregistreerd in het Basis Registratie Perso-
nenregister (BRP). Ook moeten zij een rekening 
hebben bij een Europese bank en een geldig 
identiteitsbewijs kunnen laten zien.  
Kijk voor meer informatie op  
www.socialedienstdrechtsteden.nl/leefgeld

Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen


