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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.

Blik op de raad

Herstel zwembad 
Al snel na de opleve-
ring bleek het nieuwe 
zwembad construc-
tiefouten te bevatten. 
Februari dit jaar kon 
de veiligheid niet meer 
worden gegarandeerd 
en werd het bad geslo-
ten. Tijdens de laatste 
raadsvergadering 
heeft de SGP ingestemd 
met een herstelplan, waarbij we ons bewust 
zijn van de hoge kosten. In onze waterrijke 
omgeving is het belangrijk dat kinderen leren 
zwemmen. Ook wil de SGP recreatiezwemmen 
stimuleren en de ‘natte’ sportverenigingen 
ondersteunen. Het zwembad is nu gasgestookt. 
De vernieuwing biedt een kans om over te 
gaan op alternatieve energiebronnen. Op ons 
verzoek gaat het college dat onderzoeken. Er 
is veel misgegaan bij het ontwerp en de bouw 
van het zwembad volgens het ‘2521 Gewoon 
Zwemmen’ concept. De raad gaat onderzoek 
doen om daaruit lessen te leren.

Het Brughuis is  
geopend!
Ok het zwembad moet 
weer open, daar is de 
PvdA het volledig mee 
eens, unaniem besluit 
van de raad. U leest 
er vast wat van in de 
andere blikken.  
Wij zijn blij verrast 
met het Brughuis in 
de oude bibliotheek. 
Afgelopen donderdag 
was de open dag. Bij het bezoek viel gelijk de 
energie van de medewerkers op; ze hebben er 
duidelijk zin in. Eén loket voor elke hulpvraag. 
Het was de wens van Dorien Zandvliet dat een 
aantal van de sociaalpartners in één gebouw 
kwam te zitten voor een betere samenwerking 
en daarmee realisatie van een betere dienst-
verlening. Eerst was Dok 12 nog in beeld, later 
de oude bibliotheek. Kees Jongmans maakte 
het project af en nu is het dus gestart.  
Heel veel succes voor de enthousiaste  
medewerkers. En Alblasserdammers; maak er 
gebruik van!

Zwembad moet 
blijven
Als ChristenUnie zijn 
we blij dat zwembad de 
Blokweer wordt  
verbouwd en een 
betonnen bad krijgt. 
Dit kost veel geld en 
tijd, maar we vinden 
dit toch verantwoord. 
De betonnen bak zorgt 
voor een energiebespa-
ring van 11% wat zeker in deze tijd heel belang-
rijk is. We willen dat er gezocht wordt naar meer 
besparingen en dat dat uitgevoerd wordt tijdens 
de periode dat er wordt verbouwd.
De huidige problemen willen we nooit meer en 
we willen er ook van leren, daarom laten we 
een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de 
oorzaken en beslissingen die zijn genomen.
Zwemverenigingen moeten geholpen worden 
en ook kinderen die zwemlessen nodig hebben.
Voor scholen zijn er oplossingen, gebruik die. 
Als er geen geld is voor particuliere zwemlessen 
meldt dit dan bij de gemeente.

Zwembad
De sluiting van het 
zwembad heeft 
grote gevolgen: veel 
scholen zijn gestopt 
met schoolzwemmen, 
zwemverenigingen 
hebben het moeilijk, 
ouders rijden verder 
voor zwemles, recrea-
tiezwemmers moeten 
uitwijken. Herstel kost 
veel geld, maar anders 
moet het bad definitief dicht. Door de stalen 
bak te vervangen voor beton kunnen we het 
zwembad weer lange tijd veilig gebruiken én 
het energiegebruik flink verlagen. 
Ondertussen maken wij ons wel zorgen om 
kinderen die zonder schoolzwemmen nu niet 
leren zwemmen. De wethouder heeft beloofd 
om samen met de scholen te kijken hoe groot 
dit probleem is. Voor kinderen die ‘tussen wal 
en schip’ dreigen te raken, komt een oplossing. 
Tegelijkertijd roepen wij de scholen op om alles 
te doen om het schoolzwemmen in een ander 
bad door te laten gaan. 

D66 – Remco de Boer

ChristenUnie –  
Bas Romeijn

PvdA – Wim van 
Krimpen

SGP –  
Eric Boersma

Nieuws

Op dinsdag 27 september 2022 heeft de 
gemeenteraad van Alblasserdam gekozen 
voor herstel van zwembad Blokweer door het 
vervangen van het huidige RVS-bassin door een 
betonnen bassin. Ook heeft zij daarvoor geld 
beschikbaar gesteld. 

Wethouder Freek de Gier: "We gaan het dorp 
het zwembad teruggeven en daar ben ik heel 
blij mee. Een zwembad is een belangrijke 
voorziening voor een dorp als de onze. In een 
waterrijke omgeving is het heel belangrijk om 
zwemles te krijgen. Ook willen we graag dicht 
bij huis goede plekken aanbieden om aan de 
gezondheid te werken, recreatief of bij een  
vereniging. Het zwembad is ook een belang-
rijk plek voor ontmoeting, weet ik uit eigen 
ervaring." 

Lykele Bokhorst van de beheerstichting van 
het zwembad (BSSA): "We zijn heel gelukkig 
dat de gemeenteraad heeft gekozen voor een 
blijvende oplossing van het probleem.  
Daardoor kunnen we tot in lengte van jaren 
deze, in onze ogen, onmisbare faciliteit in 
Alblasserdam behouden." 

Vervolgproces 
De volgende stap die de gemeente gaat zetten 
is het zoeken van een aannemer. Dat moet via 
een aanbestedingsprocedure. Alle kennis die 
de afgelopen voorbereidingstijd is opgedaan, 
neemt de gemeente mee bij het kiezen van 
een geschikte aannemer. Er wordt dan een 
deskundig bouwteam samengesteld dat in 
goed overleg met de gemeente en de BSSA (de 
beheerstichting van het zwembad) het hele 
bouwproces goed en zorgvuldig gaat doorlopen. 

Dan zal het werk daarna verder worden voor-
bereid en uitgevoerd. Naar verwachting zal het 
zwembad dan over ongeveer een jaar worden 
opgeleverd en weer geopend. Communicatie 
tussen alle partijen en met omwonenden  
hebben tijdens het hele proces de aandacht. 

Beton 
Het college van burgemeester en wethouders 
had twee oplossingen uitgewerkt en voorgelegd 
aan de gemeenteraad. Deze zijn afgewogen 
op basis van negen criteria. Met name de 
duurzaamheid van het betonnen bassin maakt 
verschil. Het energieverbruik wordt met 11% 
verlaagd, t.o.v. de 2% bij de andere oplossing. 
Deze 11% is de eerste stap om al het gemeente-
lijk maatschappelijk vastgoed te verduurzamen 
en het zwembad als een belangrijke voorziening 
toekomstbestendiger te maken. Daarnaast 
past deze stap het beste bij de toekomstvisie 
voor Alblasserdam als 'fit en groen dorp in de 
polder'. 

Oproep voor zwemlessen 
Tot de heropening van het zwembad in 2023, 
biedt Blokweer zwemlessen aan in Papendrecht 
en Sliedrecht. Ook maakt de gemeente het voor 
scholen mogelijk om het schoolzwemmen door 
te laten gaan in een ander zwembad. We vinden 
het namelijk heel belangrijk dat alle kinderen in 
groep 3 en 4 zwemles krijgen en roepen ouders 
en scholen daarom op gebruik te maken van 
deze mogelijkheden. Wiekslag en de Reddings-
brigade maken ook gebruik van een ander 
zwembad. De gemeente en BSSA ondersteunen 
deze verenigingen om het verenigingsleven 
voort te kunnen zetten tot ze weer terug  
kunnen naar hun thuisbasis.

Gemeenteraad van Alblasserdam 
kiest voor betonnen zwembad 
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Het bedrijf CycloMedia maakt tussen half  
oktober en eind november 360 graden  
panoramafoto's in Alblasserdam.

Dit gebeurt namens de gemeente. De camera-
auto's van het bedrijf rijden door het dorp om 
vanaf de openbare weg foto's te maken.  
Als het weer tegenzit, kan CycloMedia besluiten 
later te starten. Ook kan dan het maken van de 
opnames langer duren.

Gebruik van de foto's
De foto's gebruiken wij voor bijvoorbeeld in-
spectie en beheer van de openbare ruimte.  
En voor handhaving van openbare orde en vei-
ligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

Bescherming persoonsgegevens
Ook het kadaster, provincies, waterschappen 

en politie maken gebruik van de foto's.  
CycloMedia stelt de opnamen onder strenge 
voorwaarden ter beschikking aan deze organi-
saties. Zij gebruiken ze alleen voor activiteiten 
die passen binnen de wet- en regelgeving op 
het gebied van bescherming van persoons-
gegevens. Voordat Cyclomedia de opnamen 
beschikbaar stelt aan haar klanten, worden 
herkenbare personen en kentekens onherken-
baar gemaakt. CycloMedia heeft haar  
activiteiten aangemeld bij de Autoriteit  
Persoonsgegevens.

Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot 
inzage, rectificatie, wissing en beperking van 
de verwerking of het aantekenen van bezwaar 
kunt u contact opnemen met CycloMedia  
Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE  
Zaltbommel of via privacy@cyclomedia.com.

Op 1 oktober zijn vijf gemeenten in de Drecht-
steden, waaronder Alblasserdam, gestart met 
de was- en strijkservice Drechtsteden (WaST). 
Inwoners die het niet lukt om hun huishou-
den volledig zelfstandig uit te voeren, kunnen 
gebruik maken van deze Wmo-voorziening om 
hun was en strijk te laten doen. 

In 2022 wordt er voor deze service nog geen 
eigen bijdrage gevraagd. De gemeenteraad van 
Alblasserdam beslist later of deze service in 
2023 gratis blijft, of dat er dan wel een eigen 
bijdrage zal worden gevraagd. 

Deze service draagt eraan bij dat inwoners 
langer zelfstandig thuis kunnen wonen.  
Ook wordt de huishoudelijke ondersteuning  
die erg onder druk staat hiermee ontlast.  
De service wordt verleend door inwoners met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze  
manier worden zij duurzaam ingezet en dragen 
zij bij aan de samenleving. 

Meer informatie over de was- en strijkservice  
is te vinden op de website van WaST: https://
wast.nl/home/. 

Nieuws

Nieuws

Camera-auto maakt foto's  
in Alblasserdam

Was- en strijkservice Drechtsteden  
van start

Nieuws

Nieuws

Profielschets nieuwe burgemeester 
vastgesteld

Nieuwe expo molen Souburgh en 
molendag

De gemeenteraad heeft de profielschets voor de 
nieuwe burgemeester vastgesteld. Dit gebeurde 
afgelopen maandag tijdens een extra vergade-
ring. In de profielschets vertellen we als  
gemeente wat voor burgemeester we zoeken. 

Het document is samen met de inwoners, de 
ambtenaren en de gemeenteraad gemaakt.  
"Ik ben trots op het resultaat" vertelt Arco 
Strop, fractievoorzitter CDA en voorzitter van 

Zaterdag 8 oktober wordt er in en rondom de 
Souburghse molen een open dag gehouden. 
Om 11 uur is de onthulling van een blijvende 
tentoonstelling door burgemeester Jaap Paans, 
samen met de voorzitter van molenstichting 
SIMAV, dhr. Jan Nederveen en de voorzitter 
van de Historische Vereniging West-Alblasser-
waard, dhr. Tiede van Bockel.

De tentoonstelling geeft de geschiedenis weer 
van bestaande en verdwenen molens uit de 
omgeving. De toegang is gratis. Er is koffie, 
thee, snert en er zijn broodjes. 

de vertrouwenscommissie die de sollicita-
tiegesprekken gaat voeren. "Alblasserdam is 
een prachtige gemeente om burgemeester 
van te worden." Met een knipoog vervolgt hij: 
"Dat weten wij natuurlijk al lang, maar via dit 
document laten we ook aan geïnteresseerde 
kandidaten zien wat we te bieden hebben." 
De vacature voor burgemeester wordt vrijdag 
gepubliceerd in de Staatscourant. Solliciteren 
kan tot en met vrijdag 28 oktober. 

Molendag
Op zaterdag 8 oktober kunt u bijna alle SIMAV-
molens in de streek gratis bezoeken.

In het algemeen geldt dat een draaiende  
molen op 8 oktober open is voor bezoek.  
Niet alle molens zijn binnen te bezoeken  
omdat de molenaar er woont.

Voor meer info: www.simav.nl

Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving:   exploitatievergunning 
   exclusief terras
Locatie:    Zuiderstek 1 te 
   Alblasserdam
Datum besluit:  22 september 2022
Zaaknummer:  Z-22-412217

Omschrijving:   Alcoholvergunning 
   horecabedrijf Model A
Locatie:    Zuiderstek 1 te 
   Alblasserdam
Datum besluit:  26 september 2022
Zaaknummer:  Z-22-412204

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet eens 
is met dit besluit, binnen zes weken na dagte-

kening 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.

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

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een dak-

kapel op het achterdakvlak 
van de woning   

Locatie:   Polderstraat 24   
Datum besluit:  16-09-2022   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:   het aanpassen van  
   de gevel   
Locatie:   Vijverhof 7    
Datum besluit:  22-09-2022   
 
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  

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 burge-
meester en wethouders van Alblasserdam. 
Indiening van een bezwaarschrift betekent 
niet dat de werking van het besluit wordt 
uitgesteld. Na indiening van een bezwaar-
schrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige 
voorziening aan te vragen bij de voorzienin-
genrechter 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 omgevingsver-
gunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het bouwen van 20  

appartementen   

Vergunningen & Bekendmakingen

Locatie:   De Boezem 33   
Datum ontvangst:  22-09-2022   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een  

dakkapel op het voordak-
vlak van de woning   

Locatie:    Adriaan van Ostadelaan 
52    

Datum ontvangst:  22-09-2022   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van  

zonnepanelen op het  
zijdakvlak van het pand   

Locatie:   Dam 69    
Datum ontvangst:  23-09-2022   
 
Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een  

dakopbouw   
Locatie:   W B van der  
   Veldenstraat 24    
Datum ontvangst:  23-09-2022   

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,  
5 oktober 2022   
              


