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Raads- en commissievergaderingen

De gemeenteraad van Alblasserdam vergadert 
op dinsdag 1 november in de raadzaal van De 
Rederij. De vergadering start om 20.00 uur en 
de agenda en stukken treft u in het Raadsin-
formatiesysteem (RIS) op de website van de 
gemeente Alblasserdam. Wilt u inspreken bij 

de raad? Meld dit dan zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk dinsdag 1 november 12.00 uur, 
bij griffier@alblasserdam.nl, dan ontvangt u 
nadere informatie. De vergadering kunt u live 
volgen via alblasserdam.notubiz.nl/live of via 
de website van de gemeente Alblasserdam.      
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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

Stroomlijn start met maatregelen voor 
het Drechthoppervervoer

Veilig verkeer, dat doen we samen
We hebben zo’n haast tegenwoordig. In het 
verkeer is dat niet echt handig. Als we in de 
auto zitten, vinden we fietsers en voetgangers 
maar lastig. En als we ergens wandelen of 
fietsen, ergeren we ons aan de automobilisten. 
Ik denk dat dit wel herkenbaar is.
Door de permanente haast die we onszelf  
opleggen, verdragen we vaak minder van 
andere weggebruikers. Daar komt nogal eens 
ellende van. Toch wordt er bij (bijna-) ongelukken  
al snel verwezen naar de gemeente, terwijl 
het probleem dan in ons eigen gedrag zit. 
Waarom toch altijd zo'n haast? Je vergroot de 
kans op ongelukken, gewonden en zelfs doden 
tot gevolg. Je neemt een groot risico, terwijl 
je uiteindelijk nauwelijks eerder op je werk of 
school bent. 

Gedrag
Een mooi voorbeeld waarbij aandacht gevestigd 
wordt op onze eigen rol in het verkeer is de 
Verkeershelden-actie. Daarbij worden auto-
mobilisten door de politie naar de kant geleid. 
Vervolgens gaan schoolkinderen het gesprek 
met de bestuurders aan. Onlangs was ik bij 
zo'n actie samen met basisschool het Palet en 
de leerlingen gaven automobilisten deze 3 tips 
mee: 

1. Rij vriendelijk.
2. Maak oogcontact.
3. Let op je snelheid. 

Daarbij moeten ze vooral letten op kwetsbare 
weggebruikers, zoals voetgangers en fietsers. 
Maar omgekeerd moeten voetgangers en 
fietsers zich bewust blijven van hun kwetsbaar-
heid. Het aloude gezegde 'haastige spoed is 
zelden goed' gaat zeker op in het verkeer. 

Onderhoud
Vanuit de gemeente hebben we verkeersveilig-
heid hoog op de agenda staan. We zorgen voor 
een veilige weginrichting en voeren regulier 

Blik op ons college

wegonderhoud uit. Deze week bijvoorbeeld 
wordt op De Helling nieuw asfalt aangebracht. 
Veiliger en met minder geluid. Ook in de bocht 
van de Oost Kinderdijk wordt het asfalt ver-
vangen, omdat het nu nodig is. Een week later 
gaan we een groot deel van het dijklint opruwen. 
Ondertussen blijven we met bewoners in  
gesprek over aanpassingen op langere termijn. 

Zo willen we de komende jaren verder werken 
aan verkeersveiligheid. De gemeente pakt  
gevaarlijke punten aan. Weggebruikers passen  
hun gedrag aan. Bijvoorbeeld door het gaspedaal 
los te laten, om te kijken voordat ze het zebra-
pad op lopen of niet al bellend door rood te 
fietsen. Samen zijn we Alblasserdam en samen 
creëren we verkeersveiligheid. 
Doe mee met de verkeershelden uit ons dorp!

Marten Japenga, 
wethouder verkeer

In juni 2022 luidde Stroomlijn BV al de nood-
klok. De Drechthopper en het vervoer naar 
dagbestedingslocaties ondervinden sinds die 
tijd nog meer problemen door de omstandig-
heden in de vervoerssector. De vraag is groter 
dan het aanbod dat geleverd kan worden. 
Reizigers in de Drechtsteden ondervinden hier 
steeds vaker ernstige hinder van. Daarom is het 
nodig om maatregelen te treffen. En daarnaast 
u als reiziger te wijzen op alternatieven. 

Maatregelen
Met de maatregelen zorgen we ervoor dat de 
Drechthopper u weer op tijd kan vervoeren:
• Aanbodgerichte dienstverlening. 
Stroomlijn gaat bij het boeken van ritten meer 
aanbodgericht werken. Dat kan als gevolg  
hebben dat u mogelijk niet altijd op het tijdstip 
van uw eerste voorkeur kunt reizen. Stroomlijn 
gaat in dat geval samen met u op zoek naar 
een alternatief moment om een rit te boeken.

•  De minimale reserveringstijd voor ritten 
verschuift naar 24 uur voorafgaand aan de rit. 
De huidige reserveringstijd is 1 uur voor alle 
Drechthopper- en Wijkhopper-ritten. Door de 
reserveringstijd te verschuiven kan Stroom-
lijn de ritten beter inplannen waardoor meer 
reizigers een rit met de Drechthopper kunnen 
boeken en de Drechthoppers u weer op tijd 
kunnen ophalen. Als er sprake is van spoed 
of een medisch noodzakelijke rit, dan kan er 
telefonisch gekeken worden naar de mogelijk-
heden.

•  Ritten buiten de Drechtsteden worden
tijdens spitsuren niet meer gereden.
Door de drukte op de wegen, tijdens de spits, 
staan de bussen bij de ritten buiten de  
Drechtsteden lang in de file. Daarbij komt dat 
deze ritten minder goed gekoppeld kunnen 
worden aan andere reizigers. Dit verhoogt in 
de drukke spitstijden (de uren voor 10 uur 's 
ochtends en de uren tussen 16.00 uur en 18.00 
uur 's middags) de druk op het vervoer en 
zorgt ervoor dat er minder goed op tijd wordt 
gereden.

• Er worden geen gratis ritten meer aangeboden 
naar Covid-vaccinatielocaties.
Tijdens de coronacrisis konden reizigers gratis 
reizen met de Drechthopper naar Covid-
vaccinatielocaties. U kunt de Drechthopper nog 
steeds boeken voor een rit naar een vaccinatie-
locatie, maar gezien de huidige situatie is het 
niet langer mogelijk deze dienst gratis aan te 
blijven bieden.

Wat kunt u doen?
We begrijpen dat de maatregelen niet altijd 
makkelijk zijn voor u. Wel zorgen die ervoor dat 
u vaker op tijd wordt opgehaald en ook op tijd 
op de plaats van bestemming komt. Naast dat 
we u om uw begrip vragen voor de situatie  
willen we u ook wijzen op een aantal dingen die 
u zelf kunt doen:

Reizen met de Wijkhopper
Kent u het kleinere 'broertje' van de Drechthopper  
al, de Wijkhopper? De Wijkhopper rijdt in alle 
gemeenten in de Drechtsteden en is heel 
geschikt om korte ritten mee te maken. Heeft u 
een afspraak bij de kapper? Of wilt u op bezoek 
bij familie binnen uw gemeente? Maak dan 
gebruik van de Wijkhopper.

Reizen in de daluren
Het reizen in de spits wordt steeds lastiger  
met de Drechthopper. Door de ritten te ver-
spreiden over de dag kan dat probleem worden 
opgelost. Hoeft u niet per se in de spits (voor 
10.00 uur 's ochtends en 's middags tussen 
16.00 uur en 18.00 uur) te reizen? Boek dan  
uw rit tussen 10.00 uur 's ochtends en 16.00 
uur 's middags.

Ondersteuning vanuit uw omgeving
Zijn er mensen in uw omgeving die u misschien 
kunnen ondersteunen om van A naar B te 
komen? Vraag bijvoorbeeld uw familie, vrienden, 
buren, mantelzorgers of zij u kunnen vervoeren.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Drechthopper via het telefoonnummer:  
088 - 505 8 505. Keuze 2 voor informatie en 
keuze 3 voor klachten.
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Gemeente Alblasserdam, verleende om-
gevingsvergunning, uitgebreide procedure 
Pijlstoep tegenover nr. 31 te Alblasserdam 

Kennisgeving beschikking
Z-21-391680

verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de vol-
gende omgevingsvergunning hebben verleend:

Activiteit:
• Bouw
• Handelen in strijd met regels RO
• Inrit/Uitweg
voor: het bouwen van een woning, het plaatsen 
van een erfafscheiding alsmede het realiseren 
van een uitrit

Locatie: Pijlstoep tegenover nr. 31 te  
Alblasserdam
Datum besluit: 18 oktober 2022

Gemeente Alblasserdam, verleende  
omgevingsvergunning, uitgebreide proce-
dure Pijlstoep naast nr. 42 Alblasserdam

Kennisgeving beschikking
Z-21-391681

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

Activiteit:
• Bouw
• Handelen in strijd met regels RO
• Inrit/Uitweg

voor: het bouwen van een woning, het plaatsen 
van een erfafscheiding alsmede het realiseren 
van een uitrit

Locatie: Pijlstoep naast nr. 42 Alblasserdam
Datum besluit: 18 oktober 2022

Inzage
De beschikking met bijbehorende stukken is op 
te vragen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. 
Voor informatie over het opvragen van de  
stukken kunt u bellen naar (078) 770 85 85.

Beroep
De aanvrager en belanghebbenden, die ziens-
wijzen naar voren hebben gebracht tegen de 
ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten dit niet te hebben 
gedaan, kunnen tegen deze beschikking op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht een 
beroepschrift indienen binnen zes weken na de 
dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij 
de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht 
(postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) 

Het beroepschrift moet zijn voorzien van een 
handtekening en in elk geval bevatten: de naam 
en het adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht en de gronden van het 
beroep. Voor de behandeling van het beroep 
wordt door de rechtbank een bedrag aan  
griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de  
hierboven genoemde rechtbank via:  
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Vergunningen & BekendmakingenVergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:    het tijdelijk plaatsen van 

een afvalcontainer voor de 
woning   

Locatie:   Oude Lijnbaan 2   
Datum besluit:  12-10-2022   

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 dagteke-
ning, 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 bezwaar-
schrift 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 voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, 
Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam). 
           
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 plaatsen van een  

dakkapel aan de voorgevel 
van de woning   

Locatie:   Blokweerweg 39    
Datum ontvangst:  10-10-2022   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een  

dakkapel   
Locatie:   Oranjestraat 34 
Datum ontvangst:  08-10-2022   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een 
   tijdelijke RECO containerlift   
Locatie:   Wilgenlaan 1   
Datum ontvangst:  11-10-2022   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het aanbouwen en uitbouwen 
van 3 verdiepingen   

Locatie:   West Kinderdijk 255   
Datum ontvangst:  12-10-2022   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het plaatsen van een 6m3 

container   
Locatie:   Brasem 4    
Datum ontvangst: 12-10-2022   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het plaatsen van een 6m3 

container   
Locatie:   Brasem 6    
Datum ontvangst:  12-10-2022   
 
Activiteit:   Werk of werkzaamheden 

uitvoeren   
Voor:    het vervangen van de  

debietmeter in de  
persleiding van RG Kortland   

Locatie:   Seniorstraat 2    
Datum ontvangst:  11-10-2022   
 
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.  
       
Ingetrokken aanvraag 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben 
ingetrokken: 

Activiteit:  Inrit/Uitweg  
Voor:   het realiseren van een inrit  
Locatie:   Zeelt 34   
Datum ontvangst:  08-09-2022   
 
Vergunningen en Meldingen, 
26 oktober 2022 
  

Uitschrijving uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
hebben besloten de adresgegevens te wijzigen 
van:
Naam Özdönmez, HI 
Geboren 10-01-1995 
Datum uitschrijving     15-09-2022 

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 bezwaarschrift 
naar het college van burgemeester en wethou-
ders. 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 telefoon-
nummer waarop u overdag bereikbaar bent; de 
datum en uw handtekening.


