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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.

 

Wij hopen dat op nog veel meer daken van 
bedrijfspanden zonnepanelen komen te 
liggen. Daarom kunnen ondernemers (zowel 
klein- als grootverbruikers van elektriciteit) en 
eigenaren van bedrijfspanden nu kosteloos 
maatwerkadvies krijgen. Voorwaarde is wel 
dat het dak geschikt lijkt voor tenminste 30 
zonnepanelen.

Kosten en opbrengst
Onze samenwerkingspartner, de onafhankelijke 
Stichting Energieke Regio brengt het advies 
uit. Hierbij hoort onder meer een plan voor 
het leggen van de panelen en een berekening 
van de kosten en de verwachte opbrengst. 
 
Het advies is gratis en verplicht ondernemers 
tot niets. Wie na het gratis advies subsidie wil 

aanvragen of meer advies wil inwinnen, krijgt 
wel met kosten te maken. 

Subsidie
Bedrijven met een grootverbruikersaansluiting 
kunnen vanaf 28 juni een SDE++ -subsidie  
(laten) aanvragen bij de rijksoverheid. SDE staat 
voor Stimulering Duurzame Energieproductie en 
Klimaattransitie. De subsidie is bedoeld om op 
grote schaal duurzame energie te produceren of 
technieken te gebruiken om CO2 uitstoot te ver-
minderen. Voor ondernemers met een aanslui-
ting voor kleinverbruik zijn er andere subsidies.

Gebruik maken van het aanbod?
Meld u zich dan snel aan via deze pagina:  
https://energiekeregio.nl/drechtsteden.  
Het aantal adviezen is beperkt en OP = OP. 

Ook zonnepanelen op uw bedrijfspand?
Vraag nu gratis advies aan

Blijf in gesprek! 
Dit is mijn laatste column als wethouder van de 
gemeente Alblasserdam. De afgelopen week 
heb ik samen met collega Kees Jongmans velen 
van u tijdens de afscheidsreceptie de hand 
mogen schudden. Dank voor uw aanwezigheid, 
de mooie woorden en de leuke presentjes die 
ik mocht ontvangen.

Bloemlezing
De acht jaar dat ik u mocht dienen als wet-
houder zijn omgevlogen. De burgemeester 
gaf in zijn speech tijdens de afscheidsreceptie 
een mooie bloemlezing van dossiers waaraan 
ik een bijdrage heb mogen leveren. Dat liep 
uiteen van de bouw van sporthal Molenzicht, 
diverse bouwprojecten, reconstructies van  
straten, planten van bomen en de grote op-
knapbeurt van het Lammetjeswiel. 

Plezier
Er is veel gebeurd in de afgelopen acht jaar. 
Het dorp is in ontwikkeling en ik heb deze 
ontwikkeling een tijdlang mogen meemaken en 
hier en daar mee mogen vormgeven. Dat is het 
mooie van het vak van wethouder. Samen met 
initiatiefnemers van binnen en buiten het dorp, 
samen met de politiek werk je zij aan zij aan 
wat goed is voor het dorp. En natuurlijk levert 
dat discussie op. Niet iedereen is het direct 
eens over wat goed is voor het dorp. Om dan 
toch, samen met een breed scala aan mensen 
en partijen, antwoorden te formuleren op die 
vraag is waanzinnig mooi. Ik heb het altijd met 
veel plezier gedaan.

Roeptoeteren
De tijd is nu gekomen om het stokje over te 
dragen aan een nieuw college van burgemees-
ter en wethouders en een nieuwe gemeente-
raad. Ik heb groot respect voor de mensen die 
aan het roer komen. Het is waanzinnig  mooi, 
maar ook lastig om het goede voor het dorp te 
zoeken en te doen. 

Blik op ons college

Mag ik u vragen om hierbij te helpen? Blijf met 
elkaar in gesprek, juist nú in deze tijd van  
polarisatie en roeptoeteren vanaf de zijlijn.

Toekomst
Zoek elkaar op om elkaar te leren begrijpen en 
koester de verschillen. Koester de politici die 
namens u verantwoordelijkheid dragen en  
besluiten moeten nemen. Koester uw amb-
tenaren die achter de schermen veelal hard 
werken om het juiste voor het dorp te doen.  
Help elkaar en wees elkaar tot steun. Alleen 
door de wil om samen te werken aan het goede 
voor het dorp helpen we het dorp verder.  
Zo gaat Alblasserdam een prachtige toekomst 
tegemoet, ook zonder mij. Ik bid u allen hierbij 
Gods zegen toe. 

Arjan Kraijo,
wethouder

Op het dak van het distributiecentrum van 
Goodman aan de Hoogendijk ligt meer dan 
33.000 vierkante meter aan zonnepanelen. Dat 
komt neer op vijf voetbalvelden en is genoeg 
om 2000 huishoudens van stroom te voorzien. 
Hiermee heeft Alblasserdam het grootste 
zonnedak van Zuid-Holland. Wethouder Arjan 
Kraijo nam het dak vrijdag 20 mei officieel in 
gebruik. Hij is blij met dit duurzame initiatief. 

,,Goodman verdient hiervoor een compliment, 
het bedrijf geeft het goede voorbeeld. Ik hoop 
echt dat de komende jaren alle grote en kleine 
daken van bedrijven in ons dorp en in de 
regio worden benut voor het opwekken van 
zonne-energie.'' Het distributiecentrum naast 
de containerterminal van BCTN werd eind vorig 
jaar opgeleverd. Alle bedrijfsunits zijn intussen 
verhuurd.

Grootste zonnedak van Zuid-Holland
Nieuws

Raads- en commissievergaderingen

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 31 mei 
en op donderdag 2 juni. Naast het behandelen 
van de reguliere stukken neemt de raad op 31 
mei afscheid van de wethouders Arjan Kraijo 
en Kees Jongmans. Op donderdag 2 juni staan 
de benoeming van de nieuwe wethouders en 
de benoeming van enkele nieuwe raadsleden 
gepland. De agenda's en stukken vindt u vanaf 
vrijdag 27 mei in het Raadsinformatiesysteem 

(RIS) op de website van de gemeente  
Alblasserdam. Wilt u inspreken bij de raad? 
Meld dit dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
dinsdag 31 mei voor 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

Wethouder Arjan Kraijo, Lien Standaert, countrymanager Goodman Nederland en België en 
Peter Jong, manager van BayWa r.e./Groen Leven op het dak van het distributiecentrum.
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Met de feestdagen gaan veel zaken anders, ook 
de afvalinzameling van HVC. Rond Hemelvaart 
(26 mei) en tweede pinksterdag (6 juni) komt 
HVC mogelijk op een eerder of later moment 
langs dan u gewend bent, ook als de oorspron-
kelijke 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 krijgt wanneer HVC langs-
komt en kunt u opzoeken welk afval in welke 
bak hoort.

Afvalbrengstations gesloten op feestdagen
De afvalbrengstations zijn tijdens feestdagen 
gesloten. De dagen voor en na feestdagen zijn 
vaak drukker. Mocht een bezoek toch nood-
zakelijk zijn, houd dan rekening met langere 
wachttijden.

Afvalinzameling tijdens feestdagen

check de 
afvalkalender.
Rond de feestdagen 
komen we mogelijk op 
een andere dag langs  
om jouw bak te legen. 

Check dus de 
afvalkalender vroeg tijdig 
in de HVC afval-app of 
website!

hvcgroep.nl

Nieuws

Met Polderstraat Alblasserdam B.V. hebben wij 
op 17 mei een overeenkomst getekend voor 
woningbouw op het terrein van de voormalige 
manege aan de Polderstraat. Op het terrein 
komen koopwoningen voor de gemiddelde en 
ruimere beurs. De ontwikkelaar wil bovendien 
sociale koop / koopwoningen voor starters 

bouwen. Hierdoor krijgen starters op de wo-
ningmarkt de kans om een huis in eigen dorp 
te kopen. Wij zullen het nieuwe bestemmings-
plan aan de gemeenteraad voorleggen nadat 
de raad zich over dit voornemen heeft kunnen 
uitspreken.

Handtekeningen voor woningbouw aan 
Polderstraat

Er zijn vergunningen verleend voor: 

Omschrijving:  21 mei 2022  
   het houden van de  
   Ichthusmarkt  
   Scheldeplein  
   Alblasserdam
Locatie:   Gemeente  
   Alblasserdam
Datum besluit:  12 mei 2022
Zaaknummer:  Z-22-406865

Omschrijving:   het houden van een  
collecte voor Het Leger 
des Heils van 27  
november t/m 3  
december 2022

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  02 mei 2022
Zaaknummer:   Z-22-407595

Omschrijving:   het organiseren van een 
kermis van 13 t/m 21 mei 
2022

Locatie:    Parkeerterrein aan de 
haven Alblasserdam

Datum besluit:  02 mei 2022
Zaaknummer:  Z-22-405610

Omschrijving:   het uitvoeren van  
heiwerkzaamheden vanaf 
week 19 tot en met week 
44 2022 om 07.00-19.00 uur

Locatie:   Rapenburg 2 Alblasserdam
Datum besluit:  12 mei 2022
Zaaknummer:  Z-22-408094

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.

BIJEENKOMST

LOTGENOTEN TOESLAGENAFFAIRE
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Voor lotgenoten, 

door lotgenoten!

Woont u in de Drechtsteden

en bent u in de problemen

gekomen door de

toeslagenaffaire? 

En wilt u in contact komen

met andere gedupeerden om

ervaringen te delen?

Kom dan naar de bijeenkomst

voor lotgenoten van de

toeslagenaffaire.

Locatie: Cultureel Centrum Sterrenburg

Adres: Dalmeyerplein 10 in Dordrecht

Inloop: 19.00 uur

Start: 19.30 uur

Drechtsteden

Vergunningen & Bekendmakingen
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Vergunningen & Bekendmakingen
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO
Voor:    het plaatsen van een  

dakkapel aan de achterzijde 
van de woning  

Locatie:    W. B. van der Veldenstraat 
37   

Datum besluit:  11-05-2022  

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 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 plaatsen van condensors 

t.b.v. Movus Logistics  

Locatie:   Hoogendijk 2 c   
Datum ontvangst:  11-05-2022  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een 
   berging/schuur  
Locatie:   Kortland 53 a   
Datum ontvangst:  9-05-2022  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 

Voor:    het uitbreiden van het  
bedrijfspand d.m.v. her-
indelen van de bestaande 
(bedrijfsgebonden) kantoor-
ruimte, dichtzetten bestaan-
de entree en toevoegen van 
een nieuwe entree  

Locatie:   Nieuwland Parc 415   
Datum ontvangst: 10-05-2022  

Activiteit:  Monument 
Voor:    het aanbrengen van een 

geleide-constructie t.b.v. 
het laten groeien van een 
Blauwe regen aan de gevel 
van het rijksmonument  

Locatie:   Kerkstraat 79   
Datum ontvangst:  9-05-2022  

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,  
25 mei 2022

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw
Voor:    het samenvoegen van 2 

panden  
Locatie:   Fop Smitstraat 50   
Datum besluit:  12-05-2022  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO

Voor:    het plaatsen van een dakop-
bouw en een dakkapel  

Locatie:   Kastanjelaan 10   
Datum besluit:  9-05-2022  
      
Geweigerde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgen-
de omgevingsvergunning hebben geweigerd:

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid maakt, ingevolge de Wet mi-
lieubeheer, hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel 
10.52, het volgende bekend.

In de afgelopen periode is een kennisgeving 
van het daarbij aangegeven besluit inge-
diend op: 13 mei 2022 door Kok Lexmond BV 
ingevolge artikel 4.1 van het “Besluit mobiel 
bouw- en sloopafval” voor het plaatsen van 
een mobiele puinbreker aan de Rapenburg 1 
te Alblasserdam.

De werkzaamheden vinden plaats in de peri-
ode van 7 juni 2022 tot en met 6 september 
2022, gedurende maximaal 3 werkdagen van 
07.00 uur tot 19.00 uur.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen 
telefonisch inlichtingen worden ingewonnen 
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
telefoonnummer 078 - 7708585.

De directeur vestigt er de aandacht op dat 
deze kennisgeving uitsluitend een informatief 
karakter heeft. 

Dordrecht, 
burgemeester en wethouders  
van Alblasserdam 
namens dezen, de directeur  
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Bekendmaking wet milieubeheer




