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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.  
Tel.: 078 - 202 11 11,  
email: alblasserdam@jeugdteamszhz.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 www.fixi.nl of de Fixi-app kunt u snel 
digitaal een melding doen over gebreken 
of ongemakken in de openbare ruimte. 
Denk bijvoorbeeld aan een kapot 
speeltoestel of een gat in de weg.  
Voor wensen of vragen over beleid 
gebruikt u ons contactformulier.

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
Gemeentenieuws is een uitgave van de 
gemeente Alblasserdam. Heeft u vragen 
naar aanleiding van deze pagina of wilt u 
reageren? Stuur dan een mail naar 
communicatie@alblasserdam.nl.

Nieuws

Nieuws

Buurtactie energiezuinig wonen

Hulp van de Voedselbank

Of u nu gaat verbouwen, verhuizen of in uw 
huis blijft wonen: energie besparen is altijd een 
goed idee. In een energiezuinig huis woont u 
namelijk prettig én heeft u een lagere energie-
rekening. Daarnaast draagt u bij aan een beter 
klimaat. De gemeente Albasserdam helpt u 
graag op weg met energie besparen.  
Daarom organiseren we de Buurtactie  
Energiezuinig Wonen voor een aantal buurten 
in Alblasserdam.

Informatiebijeenkomst Schildersbuurt, 
Staatsliedenbuurt en Florabuurt
Op 24 november om 19.30 uur is er een online 
informatiebijeenkomst voor de inwoners van 

Heeft u, in deze tijd van hogere kosten voor 
levensonderhoud en de hoge energiekosten 
moeite om rond te komen? Misschien komt u 
wel in aanmerking voor hulp van de Voedsel-
bank. Dit kan ook als u in het verleden bent 
afgewezen of geen recht meer had op een 
pakket na drie jaar.

Ruimere voorwaarden
Voedselbanken Nederland heeft gezien de 
huidige ontwikkelingen de voorwaarden aange-
past om in aanmerking te komen voor voedsel-
hulp. De Voedselbank kijkt echt naar de situatie 
waarin u zich bevindt. U kunt terechtkomen bij 
de voedselbank via uw eigen hulpverlener of 
de hulpverleners in het Brughuis. Zij kunnen 
naar uw financiële situatie kijken en u wijzen 

de Schildersbuurt en op 29 november om 
19.30 voor inwoners van de Staatsliedenbuurt 
en de Florabuurt.

Het Regionaal Energieloket heeft aan de hand 
van voorbeeldwoningen uit deze buurten een 
op maat gemaakt stappenplan opgesteld. 
Tijdens de informatieavond krijgt u hier meer 
informatie over en kunt u vragen stellen.  
Aan het einde van deze avond kunt u het gratis 
adviesrapport ook downloaden. 
 
Meldt u zich ook aan? Dat kan via de website 
van het Regionaal Energieloket  
https://regionaalenergieloket.nl/alblasserdam

op welke hulp er allemaal is, waaronder die van 
de Voedselbank. 

Brughuis
Het Brughuis is gevestigd in de oude bibliotheek 
aan de Ieplaan 2. Het is open van maandag tot 
en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur. U kunt 
ook bellen naar 078 – 202 11 11. Het Brughuis 
is er voor alle inwoners van Alblasserdam, van 
0 tot 100+ jaar. Het is dé plek waar ouderen, 
ouders, verzorgers, kinderen en jongeren  
terecht kunnen met alle vragen over gezond-
heid, opvoeden, opgroeien en verzorging, 
ontwikkeling, welzijn, financiën en wonen.  
De professionele medewerkers denken graag 
met u mee en zoeken eventueel de juiste  
deskundige in het netwerk.

Blik op de raad

Niet Nodig
De begroting 2023 is 
door de gemeenteraad 
vastgesteld. Daarmee 
zal de onroerend 
zaakbelasting (OZB) en 
de afvalstoffenheffing 
de komende jaren voor 
u als inwoner van  
Alblasserdam stijgen.
Als PvdA-fractie hebben 
wij ons tegen deze 
verhogingen verzet. Wij 
hebben het college en de overige partijen in de 
gemeenteraad geprobeerd duidelijk te maken 
dat deze verhoging niet nodig is, omdat de ge-
meente voldoende geld in kas heeft om eventu-
ele tegenslagen te kunnen opvangen. Daarnaast 
kunnen veel inwoners deze verhogingen er niet 
bij hebben. Het zijn immers financieel moeilijke 
tijden. Als PvdA zullen wij waakzaam en alert 
zijn dat er vanuit de gemeente en de instel-
lingen in Alblasserdam voldoende aandacht is 
voor mensen die in financiële nood verkeren.

Begroting 2023
Alblasserdam heeft 
een sluitende begro-
ting die er tot 2025 
goed uitziet. Er is pas 
een prachtig filmpje 
gemaakt over hoe 
mooi ons dorp is en 
wat er allemaal te 
doen is. Er is echter 
ook nog een andere 
kant: uit cijfers blijkt 
dat Alblasserdam veel 
winkeldiefstallen heeft, veel vernielingen, veel 
jongeren die onder Jeugdhulp vallen, zomaar 
wat voorbeelden. Er moet dus wat gebeuren in 
Alblasserdam en die ambitie is er zeker.  
De coalitie heeft al eerder goede afspraken 
gemaakt waar je nu de uitwerking van ziet. 
We zijn dan ook blij met de gemaakte plannen 
voor 2023 en hebben er vertrouwen in.  
We gaan starten op Haven-Zuid en het oude 
Wipmolenterrein, betere wegen, bereikbaar-
heid, meer veiligheid, aanpak Jeugdhulp. Maar 
ook meer groen en meer bewegen, doet u mee?

Motie subsidie  
verenigingen
Tijdens de begrotings-
behandeling in de 
gemeenteraad van 
Alblasserdam heeft de 
CDA-fractie een motie 
ingediend.  
Hiermee wilden we 
verenigingen, stichtin-
gen en instellingen die 
in aanmerking komen 
voor een waarderings-
subsidie een extra steuntje in de rug geven.  
Het doel is om extra leden te werven, extra 
bijdragen aan sociale ontmoeting en/of  
investeren in duurzaamheid. Voor ons zijn  
verenigingen, stichtingen en instellingen  
namelijk van groot belang voor de samenhang  
in onze Alblasserdamse samenleving als 
ontmoeting, het bedrijven van sport, sociale 
contacten en dergelijke. Helaas heeft de motie 
het niet gehaald maar wij blijven ons steeds 
inzetten voor onze verenigingen!

Begroting
De pijn van stijgende 
prijzen en energielas-
ten voelen we allemaal. 
Goed dat er oog voor 
is en de gemeente een 
gebaar maakt door een 
eenmalige tegemoet-
koming van 75 euro 
voor alle huishoudens. 
Dat neemt niet weg dat 
ook de gemeentelijke 
lasten voor inwoners 
en bedrijven de komende jaren zullen gaan 
stijgen. Daar ontkomen we niet aan als de 
gemeente haar taken goed wil kunnen blijven 
doen. Taken die er toe doen om ons dorp 
leefbaar en netjes te houden. Maar ook om 
voorzieningen als het zwembad te kunnen be-
houden. Dat vraagt om durven kiezen. Voor de 
VVD is het topprioriteit dat er meer woningen 
komen. Met voorrang voor de eigen inwoners. 
Maar ook bereikbaarheid en investeren in 
beter en meer openbaar vervoer zijn heel be-
langrijk. Daar zullen wij op blijven aandringen.

Arco Strop - 
CDA

Herman Verweij -  
VVD 

ChristenUnie –  
Jako Sterrenburg 

Haci Erdogan - 
PvdA
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Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend: 
      
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO  
Voor:    het veranderen en  

vergroten van de woning 
door maken van een  
dubbele nokverhoging   

Locatie:   Randweg 133    
Datum besluit:  04-11-2022   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO  
Voor:    het veranderen en  

vergroten van de woning 
door maken van een  
dubbele nokverhoging   

Locatie:   Randweg 135    
Datum besluit:  04-11-2022   

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 dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit waarte-
gen 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 aanvraag om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken: 

Activiteit:  Bouw, Inrit/Uitweg  
Voor:   het bouwen van 
   18 woningen   
Locatie:   Oost Kinderdijk 187a   
Datum besluit:  31-10-2022   
 
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 plaatsen van een  

dakopbouw   
Locatie:   Goudsbloemstraat 4    
Datum ontvangst:  02-11-2022   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een  

dakopbouw op 2 woningen   
Locatie:   Gruttostraat 22 en 26   
Datum ontvangst:  31-10-2022   

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een  

dakkapel op het voordakvlak 
van de woning   

Locatie:   Schildmos 28    
Datum ontvangst:  30-10-2022   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO  
Voor:    het bouwen van 259 
   appartementen   
Locatie:    nabij West Kinderdijk 120, 

kadastraal bekend sectie 
A, nummers 8740 en 6885  

Datum ontvangst:  02-11-2022   
 
Activiteit:  Brandveilig gebruik 
Voor:    aanvraag brandveilig 
   gebruik   
Locatie:   Plantageweg 25 a   
Datum ontvangst:  31-10-2022   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:    het vellen of doen vellen 

van een levensboom in de 
voortuin   

Locatie:   De Spil 20    
Datum ontvangst:  29-10-2022   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:    het vellen of doen vellen van 

een boom (Betula pendula)    
Locatie:   Van Lennepstraat 27    
Datum ontvangst:  01-11-2022   
 
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:    het plaatsen van een 
    afvalcontainer en  

bouwmaterialen   
Locatie:   Kamgras 20   
Datum ontvangst:  31-10-2022   
 
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:    het plaatsen van een  

afvalcontainer   
Locatie:   Resedastraat 5    
Datum ontvangst:  01-11-2022   
 
Activiteit:   Werk of werkzaamheden 

uitvoeren  
Voor:    het plaatsen van grofvuil 

container op parkeervak   
Locatie:   Vroegestraat 26    
Datum ontvangst:  01-11-2022   
 
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,  
16 november 2022 
       
       
       
       

  

Vergunningen & Bekendmakingen
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Wat hoort er bij textiel?
In de gemiddelde kledingkast liggen 173 
kledingstukken. Onderzoek laat zien dat zo’n 
50 stuks nooit worden gedragen. Dat kan zijn 
omdat er een scheur in een broek zit, of omdat 
de kinderen hard zijn gegroeid. Wat doet u dan 

met die kleding? Die gooit u weg bij textiel.  
Al het textiel dat schoon en droog is, mag in de 
bak/zak voor textiel. Ook textiel dat kapot of 
versleten is hoort daarbij.

wat mag er bij textiel?

kleding

petten en hoeden

tassen en accessoires

knuffels

beddengoed

hvcgroep.nl

schoenen

Schoon en droog textiel 
in afgesloten zak.

huishoudelijk textiel

gordijnen en vitrage

• alle soorten boven  
 en onderkleding
• kousen & sokken
• stropdassen
• zwemkleding

• riemen
• shawls
• tassen
• mutsen
• handschoenen

• kussenslopen
• (hoes)lakens
• dekbedovertrekken
• dekens

• hand- en theedoeken
• poetsdoeken
• servetten van textiel
• tafellakens
• washandjes

Jouw textiel mag ook 
stuk of versleten zijn.

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd?

Legitimatie
Neem een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart mee. 

Kinderen 
Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen alleen op afspraak terecht bij de
vaste vaccinatieplekken.

Meer informatie over corona 
Wilt u meer informatie over de vaccinatie tegen corona? Kom dan gerust om
uw vragen te stellen. U kiest zelf of u de vaccinatie wilt.

Vaccineren
Oekraïense vluchtelingen die hier verblijven zijn ook van harte welkom om
zich gratis te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Prikken in de buurt  
14 nov t/m 3 dec

 

U kunt zonder afspraak terecht voor uw vaccinatie op onderstaande
vaccinatieplekken. Vaccinatie tegen corona is gratis.

Week 
46 t/m 48
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Er zijn vergunningen verleend voor:
 
Omschrijving:   het exploiteren van 
   2 kansspelautomaten
Locatie:   Dam 43 te Alblasserdam
Datum besluit: 01 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-417152
 
Omschrijving:   het houden van een  

kledinginzameling voor 
Stichting Steun 22Q11 in 
2023

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  3 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-407930
 
Omschrijving:   het houden van een  

collecte voor Fonds  
Gehandicaptensport van  
2 t/m 8 april 2023

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  3 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-416923
 
Omschrijving:   het houden van een  

huis-aan-huis  
textielinzameling voor  
Stichting Orange Babies   
in 2023

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  3 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-408470
 
Omschrijving:   het houden van een  

collecte voor Nationaal 
Fonds Kinderhulp van 17 
t/m 22 april 2023

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  8 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-417673
 
Omschrijving:   het houden van de  

sinterklaasintocht op 12 
november 2022

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  10 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-416121

Omschrijving:   het organiseren van een 
evenement "Alblasserdam 
op weg naar kerst" op 17 
december 2022 om 18.00-
21.00 uur

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  3 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-414655
 
Omschrijving:   het houden van een collecte 

voor Stichting Roparun van 
1 t/m 6 mei 2023 

Locatie:   gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  09 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-417633
 
Er zijn vergunningen geweigerd voor: 

Omschrijving:   het houden van een textiel-
inzameling voor Stichting 
Terre des Hommes 

   Nederland in 2023
Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  1 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-403120
 
Omschrijving:   het houden van een kledin-

ginzameling voor Vereniging 
Paardrijden Gehandicapten 
Oost  in 2023

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  1 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-403326
 
Omschrijving:   het houden van een kledin-

ginzameling voor Stichting 
Salvatoriaanse Hulpactie in 
2023

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  1 november  2022
Zaaknummer:  Z-22-402412

Omschrijving:   het houden van een  
kledinginzameling voor 
Stichting Aktie 68 in 2023

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  1 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-402466
 

Omschrijving:   het houden van een  
huis-aan-huis  
textielinzamelvergunning 
voor Stichting Artsen  
voor Kinderen  

   in 2023
Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  3 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-408466
 
Omschrijving:   het houden van een  

kledinginzameling voor 
Nierstichting Nederland  in 
2023

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  3 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-407927
 
Omschrijving:    het houden van een 
   kledinginzameling voor 
    Stichting Kledingophaal  

voor Algemeen Medisch 
   Onderzoek in 2023
Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  3 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-407926
 
Omschrijving:   het houden van een  

huis-aan-huis  
textielinzamelvergunning 
voor Stichting Oogfonds 
Nederland

   in 2023
 
Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  9 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-408472

Omschrijving:   het houden van een huis-
aan-huis textielinzamel-
vergunning voor  Stichting 
Ronald McDonald  
Kinderfonds in 2023

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  9 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-408473
 
Omschrijving:   het houden van een  

huis-aan-huis textielinza-
melvergunning voor Stich-
ting Metakids  in 2023

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  9 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-408469

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 onderte-
kend 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 aan-
leiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen.

Vergunningen & BekendmakingenVergunningen & Bekendmakingen


