
Gemeentenieuws
Dorp met karakter

  

Nieuws

In opdracht van de gemeente Alblasserdam gaat 
DG Infra B.V uit Alblasserdam werkzaamheden 
uitvoeren in de Cornelis Smitstraat. De werkzaam-
heden bestaan uit het verwijderen van het  
bestaande riool en het aanbrengen van een nieuw 
riool. Ook wordt het straatwerk opgehoogd.

Planning
Fase 1:
Vanaf 8 november 2022 om 07.00 uur wordt 
de Plantageweg/Cornelis Smitstraat afgesloten. 
Deze afsluiting duurt tot vrijdag 11 november 
16.00 uur.

Fase 2:
De Cornelis Smitstraat tussen huisnummer 
6 t/m huisnummer 18 wordt afgesloten tot 
vrijdag 2 december.

De parkeervakken in de straat kunnen tijdelijk 
niet worden gebruikt. 

Voor bewoners worden loopschotten  
neergelegd. Voor hulpdiensten zijn de  
woningen op elk moment bereikbaar. 

Werkzaamheden Cornelis Smitstraat

2 november 2022

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.  
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.
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Rijbewijskeuringen CBR in  
Alblasserdam

Scholenmarkt voortgezet onderwijs  
3 november  
Donderdagavond 3 november is er in Sporthal 
Molenzicht de scholenmarkt voor de ouders/
verzorgers en groep 8 leerlingen. Tijdens de 
scholenmarkt presenteren diverse voortgezet 
onderwijs scholen in de regio zich. 

De gemeente Alblasserdam en de basisscho-
len uit het dorp organiseren deze avond om 
ouders/verzorgers en leerlingen te helpen bij 
het maken van een schoolkeuze in het vervolg-
onderwijs. Aan de hand van de informatie op 
deze avond kunnen zij samen met hun kind 
bepalen welke open dagen zij de komende 
maanden met hun kind willen bezoeken. 

Programma
Van 19.00 tot 21.00 uur is er de gelegenheid 
om de informatiekraampjes van de verschil-
lende scholen uit de regio te bezoeken, kennis 
te maken met docenten, vragen te stellen en 
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brochures te bekijken. De aanwezige scholen 
variëren in identiteit en niveau. Om iedereen 
voldoende aandacht te kunnen geven wordt er 
dit jaar gewerkt met 2 tijdslots. Alle ouders/ver-
zorgers van groep 8 leerlingen in Alblasserdam 
hebben een uitnodiging gehad met een link om 
in te tekenen. Meer informatie is verkrijgbaar 
op de Alblasserdamse basisscholen. 

Wilt u alvast een idee hebben wat de scholen-
markt inhoudt? Bekijk dan de aftermovie van 
de markt van vorig jaar door de qr-code te 
scannen.

Een medische keuring voor het verlengen van 
uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder 
bent, wanneer u een groot rijbewijs (C/D/E) gaat 
halen of vernieuwen, of wanneer u om medische 
reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg  
Rijbewijskeuringen medisch laten keuren voor 
de verlenging van hun rijbewijs. Dit kan in 
Paramedisch Centrum Haven Fysiotherapie 
op woensdag 9 november en woensdag 30 
november. Automobilisten van 75 jaar en ouder 
betalen € 55,00. Voor houders van rijbewijs 
C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 65,00.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u alleen 
maken via RegelZorg: Dit kan via de website 
www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via 
de afsprakenlijn: 088-23 23 300. Voor het laten 
invullen van een rapport oogarts gaat u naar 
www.regelzorg.nl/oogarts of bel Regelzorg.
 

De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de 
gaten. Begin 5 maanden voor deze datum met 
het verlengen van uw rijbewijs, wanneer u ook 
medisch gekeurd moet worden.

De eerste stap is het kopen en invullen van een 
Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn 
cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. 
Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u ko-
pen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid 
moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het 
CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het ver-
slag (soms meer dan één), die de keuringsarts 
moet invullen. Op dát moment kunt u pas een 
afspraak maken voor de keuring.
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, 
zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de 
formulieren digitaal voor u in en versturen deze 
direct naar het CBR. Meer informatie over de 
procedure leest u op de website van RegelZorg.
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Nationale Klimaatweek
Alblasserdam wil uitgroeien tot een fit en groen 
dorp in de polder. Het college heeft daartoe 
drie opgaves gedefinieerd:
1. Een duurzaam, bereikbaar dorp
2. Met oog voor elkaar
3. Thuis in ons dorp

Bij al deze ambities speelt de klimaatverandering 
en verduurzaming een belangrijke rol.  
Daarom doet de gemeente deze week mee aan 
de eerste nationale klimaatweek.
 
Buitenruimte
Bij reconstructies kiezen we steeds vaker voor 
meer groen, wadi's en waterdoorlatende tegels. 
Zoals onlangs in de wijk de Vang, of de binnen-
tuin tussen de Eksterstraat en de Waalsingel. Met 
dit soort klimaatadaptieve maatregelen beperken 
we overlast als hittestress en wateroverlast.

Inwoners
Maar we kunnen het als gemeente niet alleen. 
We stimuleren inwoners en bedrijven om ook 
een bijdrage te leveren. Dat kan al heel klein, 
bijvoorbeeld door een regenton te nemen of 
door tochtstrips te plaatsen. We faciliteren dit 
soort initiatieven op verschillende manieren, 
bijvoorbeeld met cadeaubonnen voor energie-
besparende producten, energiecoaches en ad-
viespakketten voor ondernemers. Wilt u meer 
weten, kijk dan eens op de webpagina: https://
alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/
Duurzaamheid
  
Heeft u een vraag of loopt u ergens tegenaan bij 
het nemen van duurzaamheidsmaatregelen? Kijk 
dan eens op het energieloket van de gemeente:  
www.regionaalenergieloket.nl/alblasserdam
 

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

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het realiseren van een 

bouwplaats met een  
uitbreiding van de  
bestaande bouwplaats

Locatie:    Wiardi Beckman -  
Blokweerweg 

Datum besluit:  18-10-2022   
 
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  
dagtekening, 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). 
         
Vergunningen en Meldingen,  
vergunningen en meldingen woensdag  
2 november 2022 

Vergunningen & BekendmakingenVergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Activiteitenbesluit milieubeheer  
Staalindustrieweg 11, 15, 19, 21  
en 29  Alblasserdam
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
melding in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer hebben ontvangen van  Valk 
Welding B.V.:

Activiteit: 
•  Milieu (melding Activiteitenbesluit  

milieubeheer)

Voor: het veranderen van het bedrijf gelegen 
aan de Staalindustrieweg 11, 15, 19, 21 en 29 
te Alblasserdam. De verandering betreft een 
uitbreiding van de bedrijfsruimte op de locatie 
Staalindustrieweg 11 te Alblasserdam.

Locatie: Staalindustrieweg 11, 15, 19, 21, 29 
te Alblasserdam
Datum ontvangst: 1 september 2022

Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-22-414867.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder 
verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen 
worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat 
deze bekendmaking uitsluitend een informatief 
karakter heeft.

Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving:   standplaats voor de verkoop 

van patat en snacks op 12 
november 2022 Landvast

Locatie:    parkeerterrein Landvast te 
gemeente Alblasserdam

Datum besluit:  27 oktober 2022
Zaaknummer:  Z-22-416900

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.




