
Gemeentenieuws
Dorp met karakter

  

Nieuws

Alblasserdam heeft zoveel te bieden en daar 
zijn we trots op. We koesteren ons netwerk 
en onze krachten. En we zoeken een nieuwe 
burgemeester die ons daarmee helpt en 
ondersteunt. Een Alblasserdammer onder de 
Alblasserdammers. 

Bent u of kent u iemand die geknipt is voor de 
functie van burgemeester? Solliciteren kan tot 
28 oktober. Kijk voor meer informatie op onze 
website alblasserdam.nl/nieuweburgemeester

Benieuwd wat we allemaal te bieden hebben? 
Bekijk dan snel het filmpje door de QR-code te 
scannen.

Alblasserdam zoekt een nieuwe  
burgemeester

19 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
Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA)
Het Brughuis, Ieplaan 2, 2951 CB Alblasserdam
Kijk op www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl  
waarmee de SWA u kan helpen.
tel. 078 – 202 11 11
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.

Vooruitgang boeken
Wat ben ik blij! Blij dat de gemeenteraad eind 
september heeft gekozen voor herstel van het 
zwembad. Blij dat het de ambtenaren gelukt is 
om in korte tijd diverse scenario’s te onder-
zoeken. Blij dat de keus is gemaakt voor een 
betonnen bassin, omdat het een duurzamere 
optie is dan een RVS-bassin. 
Maar bovenal ben ik blij dat we deze belangrijke 
voorziening teruggeven aan het dorp. In een fit 
en groen dorp in de polder hoort gewoon een 
zwembad. Het is in onze waterrijke omgeving 
belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd kun-
nen leren zwemmen. Maar ook verenigingen, 
senioren en andere recreanten maken gebruik 
van het bad. Zwemmen en andere watersporten 
dragen bij aan een goede gezondheid. 

Sociaal
Zwemmen is niet alleen gezond, het bevat ook 
een sociaal element. De wekelijkse afspraak 
met vrienden en bekenden in het zwembad 
wordt nu door menigeen gemist. Zelf mis ik als 
recreatief gebruiker van het zwembad zowel 
het sportieve moment als de beleving van oude 
bekenden tegenkomen en spontane gesprekjes. 
Ik kan daarom niet wachten tot het bad weer 
open gaat.
De renovatie van het zwembad wordt een hele 
klus. We hebben samen met het bouwteam en 
de aannemer een strakke planning opgesteld. 
We streven naar een hernieuwde opening eind 
2023. Een ambitieus doel, maar gelet op het 
enthousiasme en de inzet bij alle betrokkenen, 
heb ik er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. 

Veranderingen
Van het zwembad naar de diverse woning-
bouwprojecten in ons dorp. Er zit voortgang in 
en dat is fijn. Tegelijkertijd merk ik soms ook 

Blik op ons college

dat omwonenden moeite hebben met de  
veranderingen in hun omgeving. Vragen als: 
‘Wat gebeurt er met mijn huis of uitzicht?’ 
of ‘Hoe zit het straks met parkeren?’ worden 
regelmatig gesteld. Ik snap die zorgen. En ik wil 
graag benadrukken dat u voor dit soort zaken 
bij de gemeente terecht kunt. We kunnen niet 
altijd alles direct oplossen, maar we kunnen 
wel naar uw wensen en zorgen luisteren.  
Ik geloof namelijk dat we met uw inbreng 
betere plannen kunnen maken. Daarom sluit ik 
af met een oproep: kom naar de inloopavonden, 
stuur de gemeente een email en laat van u 
horen!

Freek de Gier
Wethouder

Nieuws

Aanleg glasvezel
Op dit moment wordt er volop campagne 
gevoerd door bedrijven die glasvezel willen 
aanleggen in Alblasserdam. Dat doen ze in 
meer gemeenten. 

Wat betekent de aanleg van glasvezel voor u
De glasvezel die wordt aangelegd zijn open 
netwerken. Dit betekent dat u straks zelf mag 
kiezen of u wel of geen gebruik wilt maken van 
de glasvezel. U bent dus niets verplicht. U hoeft 
dan ook niemand toe te laten in uw woning om 
werkzaamheden te laten verrichten. Wilt u wel 
gebruikmaken van glasvezel, dan kunt u zelf uw 
provider kiezen.  

Telecomwet
Er zijn nu twee bedrijven die bij ons een verzoek 
hebben gedaan om glasvezel aan te mogen 
leggen. Het gaat om Delta Fiber en Open Dutch 
Fiber (ODF). De telecomwet verplicht ons om 

mee te werken aan hun wens om kabels te 
leggen. Als gemeente hebben we wel vaste 
regels rond kabels en leidingen. Daarbij kijken 
we bijvoorbeeld naar zo min mogelijk overlast 
voor inwoners. 

Glasvezel voor iedereen
Wij willen het liefst glasvezel voor iedereen. 
Voor inwoners én bedrijven. Daarom gaan 
we met beide bedrijven in gesprek. Afspraken 
leggen we vast in een samenwerkingsovereen-
komst. 

Hoe verder
De komende periode beoordelen wij de 
verzoeken van de glasvezelbedrijven. Wanneer 
wij instemmen met de verzoeken, dan gaat de 
aanleg van start. Bewoners van de straten waar 
de werkzaamheden plaatsvinden krijgen vooraf 
schriftelijk bericht.

Nieuws

Onthulling naambord De Vrije Vogel
Afgelopen week hebben Olivia en Luna de naam 
van de binnentuin tussen de Eksterstraat en 
de Waalsingel onthuld. Deze binnentuin heet 
vanaf nu ‘De Vrije Vogel’. Tijdens de opening van 
de opgeknapte binnentuin op 2 juli werd een 
wedstrijd uitgeschreven. Inwoners mochten 
meedenken over een nieuwe naam voor de plek. 
‘De vrije vogel’ kwam als winnaar uit de bus. 

Het binnenterrein is afgelopen jaar opgeknapt 
door een succesvolle samenwerking tussen 
bewoners, Woonkracht10, SWA en gemeente 
Alblasserdam. 

Duurzame buitenruimte
We vinden het belangrijk om de buitenruimte 

aan te passen aan het veranderende klimaat. 
Op die manier proberen we wateroverlast en 
hittestress te voorkomen. 

In de binnentuin zijn er bruggetjes en stapstenen 
geplaatst waarmee er gelijk een speelgelegen-
heid voor kinderen is ontstaan. Verder staan 
er picknickbankjes en is het gras opnieuw 
ingezaaid. Ook is er nieuwe beplanting en 
zijn er naast gewone bomen een flink aantal 
fruitbomen geplaatst. Straks valt er dan ook 
letterlijk iets te oogsten. Ook staan er nieuwe 
speeltoestellen, waaronder een tennistafel 
en een vogelnestschommel, waar de nieuwe 
naam ook erg goed bij past.



Gemeentenieuws

Verkeersbesluiten: 
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
maken bekend dat zij het volgende verkeersbe-
sluit hebben genomen: 

•  Verkeersbesluit twee gehandicaptenparkeer-
plaatsen aan de J.U. Smithof

Dit verkeersbesluit is conform de wet 
gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden 
op www.officielebekendmakingen.nl

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

van kaas op zaterdagen 
Locatie:    Dam voor nummer 46 te 

gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  11 oktober 2022
Zaaknummer:  Z-22-416318

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 & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam hebben besloten de adresgegevens te 
wijzigen van:
Naam Geboren Datum uitschrijving
Kerkez, D 08-09-2000 13-09-2022
Serdiuk, L 28-12-2002 14-10-2022

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) 
opgenomen adres is niet meer juist.  
Een nieuwe verblijfplaats is bij de gemeente 
niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de volgende 
adresgegevens opgenomen: 
Adres:   onbekend
Woonplaats:  onbekend
Land:   onbekend

De registratie als inwoner van Nederland is 
hiermee beëindigd.

De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven 
aan allerlei instellingen zoals: belastingdienst, 
uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en 
zorgverzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen 
zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, 
AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet 
eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaar-
schrift naar het college van burgemeester en 
wethouders. Dit doet u binnen zes weken na de 
dag van deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het 
college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 2, 2950 AA  Alblasserdam.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de 
volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving 
van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
(bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie);  
de reden waarom u bezwaar maakt; het 
telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar 
bent; de datum en uw handtekening.

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

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een 
   entresolvloer in het 
   magazijn  
Locatie:   Edisonweg 50 d  
Datum besluit:  06-10-2022  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 

Voor:    het aanbieden van personal 
training  

Locatie:   Newtonweg 6  
Datum besluit:  03-10-2022  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Kap,  
Reclame 

Voor:    het bouwen van een 
   bedrijfsgebouw  
Locatie:   Staalindustrieweg 11  
Datum besluit:  05-10-2022  

Activiteit:  Kap
Voor:    het vellen of doen vellen 

van 16 houtopstanden 
   (acacia, eik, els, es, taxus 
   en berk)  t.b.v. 
   woningbouwontwikkeling  
Locatie:    Terrein Oost Kinderdijk 

187A en Oost Kinderdijk 
137-145  

Datum besluit:  04-10-2022  

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:    het plaatsen van een 
   container 6 m3 in P-vak  
Locatie:   Ratelaar 3  
Datum besluit:  04-10-2022  

Ingediende aanvragen om een 
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de  
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen:

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het realiseren van een 

carport  
Locatie:   Oost-Kinderdijk 3a 
Datum ontvangst:  06-10-2022  

Activiteit:  Bouw
Voor:    het plaatsen van een BSA 

container  
Locatie:   Zeelt 72  
Datum ontvangst:  05-10-2022  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 

Voor:    het plaatsen van een 
   dakkapel  
Locatie:   Resedastraat 21  
Datum ontvangst:  04-10-2022  

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.
       
Buiten behandeling gelaten
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten 
behandeling hebben gelaten:

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een 

nieuwe deur en bijhorende 
kozijn  

Locatie:   Lelsstraat 3  
Datum ontvangst:  05-10-2022  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het bouwen van een appar-

tementengebouw  
Locatie:    West Kinderdijk (sectie A, 

nummer 8738/ perceel  
tegenover West Kinder-
dijk 105 en 107)  

Datum ontvangst:  07-10-2022  

Vergunningen en Meldingen,  
19 oktober 2022

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

Nieuws

Nieuw asfalt op verschillende plekken 
in het dorp
Eind oktober, in de week van de herfstvakantie, 
wordt er in het dorp op verschillende plekken 
nieuw asfalt gelegd. Dit is nodig om de wegen 
begaanbaar en veilig te houden. Aannemer 
KWS voert dit werk uit in opdracht van de 
gemeente.

Om het werk te kunnen uitvoeren zijn er op 
verschillende momenten wegafsluitingen.  
De omleidingsroutes worden met borden  
aangegeven en er zijn verkeersregelaars actief. 
We adviseren inwoners om zich goed te  
informeren voordat ze de weg op gaan. 

Asfalteren De Helling, Dam en Haven 
Tussen maandag 24 en vrijdag 28 oktober 
krijgen De Helling, Dam en Haven een nieuwe 
asfalt laag. 

Op www.alblasserdam.nl/asfalteren vindt u de 
exacte tijden van de wegafsluitingen, kaarten 
en meer informatie.

Asfalteren Kraanbaan
Vanaf woensdag 26 oktober is de Kraanbaan 

vanaf 19.00 uur afgesloten voor verkeer. 
De verwachting is dat de Kraanbaan donderdag 
27 oktober om 05.00 uur weer open is.  
Er wordt hier gedeeltelijk nieuw asfalt gelegd.

Oost-Kinderdijk
Vanaf woensdag 26 oktober is de Oost Kinderdijk 
vanaf 19.00 uur afgesloten voor verkeer.
De verwachting is dat de Oost Kinderdijk don-
derdag 27 oktober om 05.00 uur weer open is. 
Er komt gedeeltelijk nieuw asfalt in de bocht bij 
het Lammetjeswiel.

In de week erna, van 31 oktober tot en met 
3 november, dagelijks tussen 9.00-15.00 uur, 
wordt het asfalt op diverse plekken opgeruwd. 

Meer informatie en contactgegevens 
Heeft u vragen over de uitvoering van de 
werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen 
met aannemer KWS, De contactpersoon is Bart 
Wierikx, 078-6250800 of bwierikx@kws.nl.  
Alle overige vragen kunt u stellen aan de 
gemeente Alblasserdam, via telefoonnummer 
14078 of emailadres projecten@alblasserdam.nl


