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 @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.  
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.

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

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een  

dakkapel aan de voorzijde 
van het huis   

Locatie:   Adriaan van  
   Ostadelaan 52   
Datum besluit:  11-11-2022   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een  

dakkapel aan de voorzijde 
van de woning   

Locatie:   Schildmos 28   
Datum besluit:  10-11-2022   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in  

strijd met regels RO  
Voor:    het plaatsen van een  

dakopbouw   
Locatie:   W B van der  
   Veldenstraat 28   
Datum besluit:  08-11-2022   
 
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de  
gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen omgevingsvergunning-
vrij hebben verklaard: 

Activiteit:  Kap  
Voor:    het vellen of doen vellen 

van een houtopstand  
(berk) i.v.m scheefstand   

Locatie:   Mesdaglaan 15   
Datum besluit:  11-11-2022   
 
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 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). 
       

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, Handelen in  
strijd met regels RO   

Voor:    het realiseren van een 
carport   

Locatie:    Oost-Kinderdijk 3a,  
Alblasserdam   

Datum besluit:  11-11-2022   
 
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 

aanbouw (2 lagen) aan de 
bestaande woning   

Locatie:   Cortgene 31   
Datum ontvangst: 07-11-2022   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:    het vellen of doen vellen 

van een houtopstand  
(berk) i.v.m scheefstand   

Locatie:   Mesdaglaan 15   
Datum ontvangst:  10-11-2022   
 
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,  
woensdag 23 november 2022       

Financieel fit, de kop in het zand of de 
eindjes aan elkaar knopen?
Voor veel mensen zijn de huidige tijden niet 
makkelijk en daar zou ik graag even bij stil 
willen staan. Dit is geen stukje waarin een wet-
houder u als inwoner gaat vertellen hoe u met 
uw geld moet omgaan, maar het wordt voor 
iedereen wel steeds lastiger om financieel fit te 
blijven. Boodschappen worden steeds duurder 
en het inkomen groeit niet mee. Dit gaat voor 
veel mensen knellen. 

Het is met uw huishoudboekje net als met de 
gemeentebegroting, de inkomsten en uitgaven 
moeten op de lange termijn in balans zijn. 
Extra opzij zetten voor (nog) slechte(re) tijden 
is altijd raadzaam maar bij veel mensen is de 
rek eruit. Een eenmalige meevaller gebruiken 
om de huidige moeilijke tijden door te komen 
kan hard nodig zijn. En zelfs met die incidentele 
meevallers zoals de energiebonus of de een-
malige teruggave op gemeentebelastingen blijft 
het huishoudboekje vaak uit balans. 

Wat doet u als het niet meer lukt om de eindjes
aan elkaar te knopen en u aan het eind van uw
geld, zoals Loesje zegt, nog een stukje maand
overhoudt? Wat kunt of mag u dan verwachten
van de overheid en van de samenleving?  
Vraagt u om hulp of doet u dit niet uit schaamte 
of trots? 

Tijdens het Financieel Fit en Groen begro-
tingsontbijt, dat dit jaar voor het eerst na de 
begrotingsbehandeling werd georganiseerd, 
heb ik ervaren hoeveel organisaties er in 
Alblasserdam zijn die hulp bieden aan mensen 
die dit echt nodig hebben. Al de vrijwilligers 
van deze organisaties zetten zich hard in om 
mensen in nood te helpen en daar verdienen 
ze een groot compliment voor. Ook vanuit de 
gemeente proberen we mensen direct of via 
deze organisaties te ondersteunen. 

Maar steeds weer merken we dat hulp geven 
makkelijker is dan hulp ontvangen. Zijn de 
mensen die het echt moeilijk hebben wel in 
beeld? Komen al die inspanningen van hulp-
organisaties wel bij de juiste mensen terecht? 
Dan toch maar de oproep die uit mijn hart 
komt: "Lukt het u ondanks tegenwind nog 
steeds de eindjes aan elkaar te knopen?  
Proficiat! Lukt het echt niet meer en staat het 
water aan de lippen? Zoek tijdig hulp,  
bijvoorbeeld via het Brughuis. De kop in het 
zand steken is zeker niet de oplossing."

Ramon Pardo,
Wethouder

Blik op ons college Vergunningen & Bekendmakingen



Gemeentenieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving:   standplaats voor informatie 

glasvezel-internetverbinding 
van Delta Netwerk op  
vrijdag 9 december 2022

Locatie:    Wilgenplein, Makado-
center Alblasserdam

Datum besluit:  15 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-416952

Er zijn vergunningen geweigerd voor: 
Omschrijving:   het houden van een 
    huis-aan-huis textielin-

zamelvergunning voor 
Stichting Cibo in 2023

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  15 november  2022
Zaaknummer:  Z-22-408476

Omschrijving:  het houden van een huis-
aan-huis textielinzamel-
vergunning voor Stichting 
ClinClowns in 2023

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  15 november 2022
Zaaknummer:  Z-22-408474

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet eens 
is met dit besluit, binnen zes weken na dagte-
kening 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 om-
schrijving 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.


