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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

Dit jaar bestaat de EHBO-vereniging  
in Alblasserdam 100 jaar 
Het begon allemaal begin 1921. Bij verschillende 
bedrijven waren personen uitgekozen om EHBO 
te gaan leren om, wanneer nodig, te assisteren 
bij hulpverlening.  Jan Smit was het daar niet 
mee eens en stelde zich in verbinding met EHBO 
Dordrecht, de plaatselijke huisarts dr. Hooftman 
en enkele andere personen uit Alblasserdam. 
Na veel vergaderingen werd uiteindelijk op 10 
oktober 1922 de EHBO-verenging Alblasserdam 
opgericht. De vereniging heeft onder andere 
geholpen bij WOII, de watersnoodramp en bij 
de opvang van vluchtelingen. 

Vandaag de dag is de actieve en vitale koninklijke 
Nederlandse vereniging EHBO Alblasserdam 
nog steeds van onmiskenbare waarde voor ons 
dorp. Regelmatig wordt er door de organisa-
toren van allerlei evenementen een beroep 

gedaan op de aanwezigheid van EHBO'ers.  
De vrijwilligers vangen gewonde bezoekers op 
en nemen zo de organisatie een stukje zorg uit 
handen. Daarnaast leidt de vereniging veel  
Alblasserdammers op tot EHBO'ers en verzorgen 
ze cursussen AED/reanimatie. 

Wij kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe 
belangrijk deze organisatie is voor Alblasserdam. 
Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun  
inzet, maar bovenal te feliciteren met deze 
mooie mijlpaal van 100 jaar bestaan, als  
tweede in Zuid-Holland, heeft de gemeente  
tijdens de receptie een plaquette cadeau  
gedaan. De plaquette is gemaakt door Roel 
Teeuwen en is bevestigd op het kunstwerk  
De Vier Windstreken. 

Nieuws

Leden voor stembureaus gezocht 
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de ver-
kiezingen voor de Provinciale Staten en de 
Waterschappen. Wij zijn daarom op zoek naar 
enthousiaste stembureauleden. 
Bent u of kent u iemand die het leuk vindt om 

de handen uit de mouwen te steken in het  
stembureau? Help dan mee als stembureaulid. 
Voor meer informatie en hoe u zich kunt aan-
melden gaat u naar onze website alblasserdam.nl  
(zoek op: stembureau). 
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Mededeling over graven waarvan  
uitgiftetermijn is verlopen
De gemeente gaat na 1 juli 2023 grafbedekkingen  
verwijderen van algemene graven waarvan de 
uitgiftetermijn van 20 jaar is verlopen. Het gaat 
om de volgende graven:
•  Vak Z, lijn 09 - hierin is begraven van  

8 september 2001 tot en met 5 juni 2002 
•  Vak Z, lijn 08 – hierin is begraven van 10 juni 

2002 tot en met 25 juni 2003
Bent u belanghebbende van één van deze 
graven? Lees dan onderstaande informatie en 
neem zo nodig tijdig contact met ons op.

Herbegraven of cremeren
U kunt de stoffelijke resten laten opgraven en 
herbegraven. Op de Oude Torenhof is  
herbegraven mogelijk in een nieuw of bestaand  
particulier graf. Hieraan zijn kosten verbonden. 
Zie daarvoor onze tarievenverordening. Het is 
ook mogelijk de stoffelijke resten te laten  
cremeren of op een andere begraafplaats te 
laten herbegraven. Neem in dat geval ook tijdig 
contact op met het betreffende crematorium 
of begraafplaats voor het regelen van vervoer 
en de nieuwe bestemming, en hun tarieven. 
Hiervoor kunt u ook een uitvaartonderneming 
inschakelen. Een aanvraag voor opgraven en 
herbegraven of cremeren dient uiterlijk 25 juni 
2023 bij ons ontvangen te zijn.

Ruimen stoffelijke resten
Kiest u niet voor herbestemming van de  
stoffelijke resten, dan worden deze op een 
later moment geruimd. Hierover wordt niet 
individueel gecorrespondeerd. Dit wordt 
wel gepubliceerd via de daarvoor bestemde 
kanalen. Bij ruiming blijven de stoffelijke 
resten op de Oude Torenhof, in een anoniem 
verzamelgraf.

Ophalen of vernietigen grafbedekking
Bent u belanghebbende en u wilt niet laten  
opgraven, maar wel het monument ophalen? 
Laat dit dan tijdig weten aan onze beheerder,  
via telefoonnummer 06-23748676. Alle reste-
rende gedenktekens en voorwerpen worden na 
1 juli 2023 verwijderd en vernietigd.

Meer informatie
De gemeente stuurt zoveel mogelijk belangheb-
benden van deze graven een brief met infor-
matie. Heeft u geen brief gekregen maar bent 
u wel belanghebbende en wilt u een aanvraag 
doen voor herbegraven of cremeren? Neem dan 
contact met de gemeente op via gemeente@
alblasserdam.nl, of neem contact op met onze 
Begraafplaatsadministratie, Postbus 2, 2950 AA 
Alblasserdam of telefoonnummer 14-078.

Korting op de zorgverzekering met de 
Gemeentepolis Drechtsteden

Nieuws

Voor 2023 kunnen inwoners uit de Drecht-
steden een gemeentepolis afsluiten. U sluit 
hiermee een basis- en een aanvullende ziekte-
kostenverzekering af die veel zorgkosten ruim 
vergoedt. Voor deze uitgebreide zorgverzeke-
ring betaalt u minder dan normaal, want de 
sociale dienst betaalt mee en de verzekeraar 
geeft korting. 

Aanmelden voor de Gemeentepolis  
Drechtsteden (vanaf 1 januari 2022) is mogelijk 
van 16 november tot en met 31 december 
2022. De zorgverzekering wordt afgesloten op  
www.gezondverzekerd.nl/Drechtsteden. 

Voor wie is de Gemeentepolis  
Drechtsteden?
De gemeentepolis is interessant voor mensen 
met een laag inkomen en hoge zorgkosten. 
Een inwoner kan voor een lage premie, in 

verhouding tot andere zorgverzekeringen, een 
zeer uitgebreide verzekering afsluiten.

Heeft u lage zorgkosten, maar weinig reserve 
om onverwachte zorgkosten op te vangen? 
Ook dan kan deze zorgverzekering interessant 
zijn. 

Wilt u meer weten over de Gemeentepolis 
Drechtsteden? Kijk dan op de website van  
de Sociale Dienst Drechtsteden:  
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/zd 

Voor meer informatie of ondersteuning bij  
het aanvragen van de gemeentepolis kunt u 
ook contact opnemen met Het Brughuis.  
Het Brughuis is gevestigd in de oude bibliotheek 
aan de Ieplaan 2 en is open van maandag tot 
en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur.  
U kunt ook bellen naar 078 – 202 11 11.  

Nieuws

Basisregistratie Personen
Verstrekking van uw gegevens uit de  
basisregistratie personen (BRP)
Overheidsinstanties en de door de minister 
aangewezen instellingen, krijgen altijd gegevens 
uit de basisregistratie personen (BRP).  
Deze gegevens hebben zij nodig voor het  
uitvoeren van hun taken. 

Denk hierbij aan:
• Belastingdienst
• Justitie
• Pensioenfondsen
• Sociale Verzekeringsbank 
• Instellingen voor bevolkingsonderzoek  
 (borstonderzoek).

De gemeente is verplicht deze gegevens te 
verstrekken.

Andere instanties 
De gemeente geeft geen gegevens aan commer-
ciële instellingen en privépersonen. Wel mag zij 
gegevens verstrekken aan instellingen met een 
maatschappelijk belang. Deze instellingen krijgen 
uw gegevens alleen als zij die nodig hebben voor 
de uitvoering van hun taak. Als u niet wilt, kunt u 
om geheimhouding van uw gegevens vragen. 

Meer weten?
Op www.alblasserdam.nl leest u meer informatie. 
Als zoekwoord geeft u 'geheimhouding' in.

Nieuws
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Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend: 
      
Activiteit:  Bouw  
Voor:    het realiseren van een 

interne verbouwing en een 
gevelwijziging   

Locatie:    Edisonweg 14a  
Alblasserdam   

Datum besluit:  16-11-2022   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een  

dakopbouw   
Locatie:   De Wervel 5   
Datum besluit:  17-11-2022   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:    het vellen of doen vellen  

van een houtopstand  
(prunus)) aan de van  
Eesterensingel 209  
Alblasserdam   

Locatie:   Van Eesterensingel 209   
Datum besluit:  18-11-2022   
 
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben 
verklaard: 

Activiteit:  Kap  
Voor:    het kappen van een  

levensboom in de voortuin   
Locatie:   De Spil 20   
Datum besluit:  16-11-2022   

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 aanvragen om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het plaatsen van een  
dakopbouw   

Locatie:    W B van der  
Veldenstraat 24   

Datum besluit:  17-11-2022   
 
Activiteit:   Bouw, Werk of  

werkzaamheden  
uitvoeren  

Voor:    het realiseren van een  
hondenstrandje   

Locatie:    naast de Oude  
Torenbrug,  
Alblasserdam   

Datum besluit:  16-11-2022   
 
Ingediende aanvragen om een  
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning  
hebben ontvangen: 

Vergunningen & Bekendmakingen

Activiteitenbesluit milieubeheer  
Makado-Center 41 te 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 NewArmstrong B.V.:

Activiteit: 
•  Milieu (melding Activiteitenbesluit  

milieubeheer)

Voor: het veranderen van de inrichting, zijnde 
een supermarkt. De verandering betreft de 
interne verbouwing naar de nieuwste  
winkelformule.

Locatie: Makado-Center 41 te Alblasserdam
Datum ontvangst: 11 november 2022

Deze melding is afgehandeld onder  
zaaknummer Z-22-418060.

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.

Vergunningen & Bekendmakingen

Ontwerp bestemmingsplan  
Fop Smitstraat 48
Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam maakt bekend dat op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) het " ontwerp bestemmingsplan Fop 
Smitstraat 48 " vanaf donderdag 1 december 
2022 tot donderdag 12 januari 2023 voor een 
ieder ter inzage ligt.

Plangebied
Binnen het planperceel is in de uitgangssituatie  
een bedrijf (elektrotechniek) gevestigd in 
achtererfgebied van een woonlint. De omge-
ving van het planperceel heeft hoofdzakelijk 
een woonfunctie. De initiatiefnemer wenst de 
bedrijfsactiviteiten te beëindigen en binnen het 
plangebied twee vrijstaande woningen te  
realiseren. Ter plaatse is het bestemmings-
plan ‘Herstelplan Alblasserdam’ uit 2015 van 
kracht. Het oprichten van woningen binnen de 
geldende bedrijfsbestemming is niet mogelijk 
volgens de regels van het bestemmingsplan.  
In de afgelopen periode is het plan, mede op 
basis van vooroverlegreacties, geoptimaliseerd 
en nader onderzocht. Deze reacties en ambts-
halve toetsing hebben aanleiding gegeven om 
meerdere gewijzigde teksten op te nemen in 
het ontwerp bestemmingsplan. Voor de inhoud 
wordt verwezen naar de Nota vooroverleg die 
als bijlage deel uitmaakt van de toelichting op 
het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp 
bestemmingsplan en de bijbehorende stukken 
zijn ook digitaal te zien en te downloaden op 

www.alblasserdam.nl > Ruimtelijke plannen > 
Bestemmingsplannen > Fop Smitstraat 48 en 
op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0482.
BPFopSmitstr48-ON01). 

M.e.r.-beoordelingsbesluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten 
dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden 
opgesteld. De m.e.r. procedure is niet van 
toepassing. Uit het ontwerp bestemmingsplan 
blijkt dat zich door de voorgenomen activiteit 
geen belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu voordoen die het opstellen van een 
milieueffectrapport noodzakelijk maken.

Zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat 
de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te 
reageren door middel van het indienen van een 
zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij 
de gemeenteraad van Alblasserdam, Postbus 2, 
2950 AA, Alblasserdam. Ook het indienen van 
een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor 
dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week 
voor het einde van de ter inzage legging, een 
afspraak te maken met de gemeente Alblasser-
dam via telefoonnummer 14 078.  Het is niet 
mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te 
maken.

Alblasserdam, 30 november 2022 
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam

Vergunningen & Bekendmakingen

Ontwerp bestemmingsplan  
Uitbreiding Dok 11
Het college van burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam maakt bekend dat op grond van ar-
tikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het 
" ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding Dok 11 " 
vanaf donderdag 1 december 2022 tot donderdag 
12 januari 2023 voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied
Ten behoeve van de realisatie van de uitbreiding 
van DOK 11 wordt op de hoek van de Paral-
lelweg en de Esdoornlaan in Alblasserdam de 
bestaande bebouwing gesloopt en nieuwbouw 
gerealiseerd waarbij de onderste twee bouw-
lagen worden ingericht als ondersteuningscen-
trum voor maatschappelijke dienstverlening 
(Dok 12) en op de twee bovenste bouwlagen 
appartementen worden gerealiseerd. In de 
afgelopen periode is het plan, mede op basis van 
vooroverlegreacties, geoptimaliseerd en nader 
onderzocht. Deze reacties en ambtshalve toet-
sing hebben aanleiding gegeven om meerdere 
gewijzigde teksten op te nemen in het ontwerp 
bestemmingsplan. Voor de inhoud wordt ver-
wezen naar de Nota vooroverleg die als bijlage 
deel uitmaakt van de toelichting op het ontwerp 
bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmings-
plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal 
te zien en te downloaden op www.alblasserdam.
nl > Ruimtelijke plannen > Bestemmingsplannen 
> Uitbreiding Dok 11 en op www.ruimtelijkeplan-

nen.nl (NL.IMRO.0482.bpdok12106-on01). 

M.e.r.-beoordelingsbesluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten 
dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden 
opgesteld. De m.e.r. procedure is niet van 
toepassing. Uit het ontwerp bestemmingsplan 
blijkt dat zich door de voorgenomen activiteit 
geen belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu voordoen die het opstellen van een 
milieueffectrapport noodzakelijk maken.

Zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat 
de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te 
reageren door middel van het indienen van een 
zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij 
de gemeenteraad van Alblasserdam, Postbus 2, 
2950 AA, Alblasserdam. Ook het indienen van 
een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor 
dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week 
voor het einde van de ter inzage legging, een 
afspraak te maken met de gemeente Alblas-
serdam via telefoonnummer 14 078. Het is niet 
mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te 
maken.

Alblasserdam, 30 november 2022 
Burgemeester en wethouders  
van Alblasserdam

Vergunningen & Bekendmakingen

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het vervangen van de 

huidige dakcondensor, voor 
een gaskoeler en warmte-
pomp   

Locatie:    Makado-Center 41  
Alblasserdam   

Datum ontvangst: 12-11-2022   

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het splitsen van het pand in 

twee woningen, een winkel 
en een magazijn alsmede 
het wijzigen van een kozijn 
in de achtergevel   

Locatie:   Plantageweg 29   
Datum ontvangst:  14-11-2022   

Activiteit:  Bouw, Reclame  
Voor:    het herzien van de  

reclame uitingen op de 
laatste nieuwe AH Format 
reclame   

Locatie:    Makado-Center 41  
Alblasserdam   

Datum ontvangst:  12-11-2022   

Activiteit:  Kap  
Voor:    het vellen of doen vellen  

van een houtopstand  
(prunus)) aan de van  
Eesterensingel 209  
Alblasserdam   

Locatie:   Van Eesterensingel 209   
Datum ontvangst:  14-11-2022   

Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of doen vellen 

van een houtopstand  
(Carpinus)), wegens een 
slechte staat   

Locatie:   Reigerstraat 2 a   
Datum ontvangst:  15-11-2022   
 
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  
30 november 2022  


