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Raads- en commissievergaderingen

Dinsdag 18 oktober vergaderen de commissies  
Grondgebied (vergaderkamer Ruim) en  
Bestuur & Samenleving (Raadzaal) vanaf  
20.00 uur. Agenda en stukken treft u op de 
website van de gemeente.  

U kunt de vergadering bijwonen of live  
meekijken op raad.alblasserdam.nl. Wilt u  
inspreken bij de vergadering? Laat het weten 
via griffier@alblasserdam.nl  

Bijzondere raadsvergadering

12 oktober 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.

Nieuws

Nieuws

Aandacht voor armoede

Kleurwedstrijd Brughuis

Armoede
Het is momenteel het gesprek van de dag:  
de stijgende kosten van energie en levensmid-
delen. En daarmee ook de groeiende groep 
mensen die het financieel zwaar heeft.  
De armoede neemt toe, ook in een welvarend 
land als Nederland. Er zijn steeds meer mensen 
die niet kunnen rondkomen en ondersteuning 
nodig hebben. Sinds kort hebben we een nieuwe 
toeslag: de energietoeslag. Mensen met een 
uitkering krijgen deze automatisch. Verder kan 
iedereen met een inkomen tot 130% van het 
sociaal minimum deze toeslag zelf aanvragen. 

Creatief
Om me heen hoor ik creatieve oplossingen 
om de kosten voor levensonderhoud omlaag 
te brengen: de verwarming lager, je huis nog 
beter isoleren, de was buiten drogen, douche-
water opvangen om het toilet door te spoelen, 
kledingruilbeurzen en eten van het seizoen. 
Deze oplossingen zijn ook nog eens duurzaam 
en dus goed voor het milieu. Zo heeft ieder 
nadeel een voordeel. Maar als geldzorgen te 
groot zijn, is creatief denken vaak niet meer 
mogelijk of voldoende. 

Geld maakt niet gelukkig?
Natuurlijk weten we allemaal dat gezond-
heid, familie, vrede en een dak boven je hoofd 
belangrijker zijn dan rijkdom. Daarom kun je 
wel zeggen 'geld maakt niet gelukkig', maar 
de andere kant is ook waar: 'zorgen om geld 
maakt ongelukkig'. We weten dat geldzorgen 
leiden tot stress en daardoor tot problemen 
met gezondheid, werk en het dagelijks leven. 
Daarom is het belangrijk dat we het taboe 
rondom geldzorgen doorbreken en onze zorgen 
durven delen. Alleen dan kan er ook hulp 
geboden worden.

Blik op ons college

Blijf in gesprek
Op 17 oktober, de dag van de armoede, kunt 
u op twee plaatsen in ons dorp in gesprek met 
ervaringsdeskundigen, de minimaatjes.  
Dit kan in het MFC Maasplein en De Pion onder 
het genot van een High Tea. Het is goed om 
te blijven praten over het onderwerp 'geld', 
omdat het een belangrijk onderdeel is van je 
levensgeluk. 'Genoeg geld' betekent: meedoen, 
ontspanning, ruimte voor nieuwe activiteiten 
en perspectief. Blijf dus in gesprek over geld, 
met elkaar en met de medewerkers van het 
Brughuis, die weten welke mogelijkheden voor 
ondersteuning er zijn. Met elkaar kunnen we de 
problemen aan, samen zijn we Alblasserdam! 

Margreet de Deugd
Wethouder

Armoede is een probleem dat steeds groter 
wordt en eigenlijk alle dagen van het jaar aan-
dacht verdient. Met de Dag van de Armoede op 
17 oktober wordt dit nog eens extra benadrukt.

De gemeente probeert, waar het kan, via het 
minimabeleid de pijn te verzachten en daarom 
zijn er een aantal regelingen voor inkomens-
ondersteuning beschikbaar. Voor hulp, zoals 
het aanvragen en indienen van de eenmalige 
energietoeslag, kunt u terecht bij Het Brughuis. 

Speciaal hiervoor wordt op 17 oktober in het 
Brughuis een bijeenkomst georganiseerd. 
Heeft u vragen over de energietoeslag of wilt u 
weten of u er recht op heeft? Dan bent u vanaf 
16.00 uur van harte welkom in het Brughuis 
aan de Ieplaan 2. Ook voor andere hulpvragen 
staat Het Brughuis voor u klaar.

Naast deze overheidsmaatregelen zijn in onze 
gemeente een aantal lokale initiatieven die een 
bijdrage leveren aan de armoedebestrijding. 
Zo zijn er:
•  De minimaatjes: Zij zijn ervaringsdeskundige 

als het gaat om rond te komen met weinig 
geld.

In het Brughuis, op de locatie van de oude  
bibliotheek, kunt u terecht voor al uw zorg-
vragen over pasgeborenen tot 100-jarigen 
of ouder. In het Brughuis zitten Jong JGZ, 
MEE-Vivenz, de Sociale Dienst Drechtsteden, 
Stichting Jeugdteams ZHZ en Stichting Welzijn 
Alblasserdam. 

We vinden het belangrijk dat iedereen weet dat 
het Brughuis er is. Op 29 september hielden de 
organisaties open huis. Nu is er een kleurwed-
strijd. Een jury beoordeelt de kleurplaten in 
drie verschillende leeftijdscategorieën: 0-6 jaar, 
7-10 jaar en 11-14 jaar. De winnaars ontvangen 
een prijs. Kleurplaten zijn tijdens kantooruren 

• Schuldhulpmaatje
• De Voedselbank
• De Kledingbank

Om de aandacht voor bestrijding van armoede 
te onderstrepen wordt er  door de minimaatjes 
op  17 oktober van 14.00 tot 16.00 uur op 2 
plaatsen in Alblasserdam een high tea  
georganiseerd. 

In het Maasplein.  
Aanmelden kan via de mail bij: 
•  Nathalie Tuijtel   

n.tuijtel@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
•  Wiebe de Vreede  

w.vandevreede@werkvisiedehoop.nl of  
telefonisch via 0642100235 

Er zijn maximaal 75 plaatsen beschikbaar.

In het Buurthuis "de pion".  
Aanmelden kan via e-mail: 
•  info@pion-alblasserdam.nl of  via telefoon  

of whatsapp: 06-55717409
Er zijn maximaal 24 plaatsen beschikbaar. 

Wees welkom en laat een mooi moment om 
uw verhaal te laten horen niet voorbij gaan. 

af te halen en uiterlijk 29 oktober in te leveren 
bij de receptie van het Brughuis, aan de  
Ieplaan 2. Meer informatie kunt u krijgen via 
078 – 202 11 11 of info@hetbrughuis.nl.
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Dinsdag 11 oktober was het weer tijd voor de 
jaarlijkse coming-outdag. Op die dag vroegen 
wij aandacht voor het 'uit de kast komen'  
met je seksuele geaardheid en hesen wij in  
Alblasserdam de regenboogvlag. Deze vlag 
hoort bij een veelkleurige en inclusieve 
samenleving. Wij als gemeente zijnde willen 

dat iedereen zich veilig en thuis voelt in onze 
Alblasserdamse samenleving. Omdat dit zo'n 
gevoelig onderwerp is met enorm veel impact, 
willen wij niet dat iemand hier alleen mee  
moet lopen. Daarom willen wij meegeven om 
erover in gesprek te gaan met de mensen om 
je heen. 

Nieuws

Nieuws

Het dragen van een mes op straat is niet de 
bedoeling en in veel gevallen ook verboden. 
Tijdens de regionale steekwapeninleveractie 
van 10 tot 16 oktober is het dan ook mogelijk 
om het mes in te leveren. Dit kan anoniem: 
gegevens worden niet geregistreerd.

In Alblasserdam kan dit op de volgende locatie:

Gebouw De Postduif
Randweg 104, 2951 XT Alblasserdam

Vrijdag 14 oktober van 10:00 tot 22:00 uur
Zaterdag 15 oktober op afspraak via  
veiligheid@alblasserdam.nl 

Kijk voor andere locaties of meer informatie  
op www.leverjemesin.nl

Lever je mes in

Uitschrijving uit de basisregistratie  
personen (art. 2.22 wet BRP)

Coming-outdag

Lever je 
mes in

10 – 16
oktober

#leverjemesin www.leverjemesin.nl

Het bij je dragen van een mes op straat is niet normaal en niet nodig. 
Heb jij een mes en wil je er eigenlijk vanaf? Lever je mes dan deze 
week in bij een van de inleverlocaties in de regio. Dit kan anoniem:  
je gegevens worden niet geregistreerd. Kijk op www.leverjemesin.nl.

Nieuws

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 herbe-
graven 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 stof-
felijke resten, dan worden deze op een later  
moment geruimd. Hierover wordt niet individu-
eel gecorrespondeerd. Dit wordt wel gepubli-
ceerd 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 resterende 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 telefoon-
nummer 14-078.

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam hebben besloten de adresgegevens  
te wijzigen van:
Naam                 Geboren              Datum uitschrijving
Achionye, HU  20-03-2001           29-08-2022
Ajearo, FC        22-03-1999           29-08-2022
Korinetskyi, S  20-07-2003           29-08-2022         
Teslia, B             29-07-2002           29-08-2022
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Reguliere voorbereidingsprocedure 
Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgen-
de omgevingsvergunningen hebben verleend: 
Verleende vergunningen met datum besluit:  
19 september 2022 tot en met 30 september 
2022 
 
Activiteit:  Bouw
Voor:   het verhogen van het dak   
Locatie:   Havenstraat 2 a   
Datum besluit:  26-09-2022   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:   het aanpassen van de gevel   
Locatie:   Vijverhof 7   
Datum besluit:  22-09-2022   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO  
Voor:    het realiseren van een 
   tijdelijke buitenbar   
Locatie:   Dam 24   
Datum besluit:  27-09-2022   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO
Voor:    het uitbouwen van de 
   woning   
Locatie:   West Kinderdijk 265   
Datum besluit:  26-09-2022   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:    het vellen of doen vellen 

van vijf houtopstanden 

(Esdoorns)) wegens een 
ziekte, locatie de Bos van 
Rijke Alblasserdam   

Locatie:    de Bos van Rijke 
   Alblasserdam   
Datum besluit:  28-09-2022   
  
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 omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw  00255145 
Voor:    het realiseren van een 

interne verbouwing en een 

Vergunningen & Bekendmakingen

gevelwijziging   
Locatie:    Edisonweg 14a 
   Alblasserdam   
Datum ontvangst:  29-09-2022   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van 2 airco 

units   
Locatie:   Van Eesterensingel 214   
Datum ontvangst:  30-09-2022   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Locatie:    West Kinderdijk 319 
   Alblasserdam   
Datum ontvangst:  30-09-2022   
 
Activiteit:  Inrit/Uitweg   
Voor:    het aanleggen van een dam 

met duiker   
Locatie:    Polder Blokweer 
   Alblasserdam   
Datum ontvangst:  30-09-2022   
 
Activiteit:  Kap  
Voor:    het kappen van een zieke 

boom (els), locatie opgang 
Nedersassen   

Locatie:    opgang Nedersassen 
Alblasserdam   

Datum ontvangst:  28-09-2022   
 
Tegen de hiervoor genoemde aanvragen  
kan op dit moment geen bezwaar of beroep 
worden ingediend. Dat kan pas nadat het col-
lege over deze aanvragen heeft beslist.  

Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt 
in deze krant    
          
Buiten behandeling gelaten 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de vol-
gende aanvraag voor een omgevingsvergunning 
buiten behandeling hebben gelaten: 
 
Activiteit:   Monument  Buiten  

behandeling gelaten 
Voor:    het plaatsen van Blauwe 

regen aan de gevel van het 
rijksmonument   

Locatie:   Kerkstraat 79   
Datum ontvangst:  30-09-2022   
 
Activiteit:   Roerende zaken  Buiten 

behandeling gelaten 
Voor:    het plaatsen van een depot 

om de brandgangen te  
kunnen herstraten  

Locatie:   Pinksterbloemstraat 4   
Datum ontvangst:  30-09-2022   
 
Vergunningen en Meldingen,  
12 oktober 2022
       




