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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

Bijeenkomst over aanvragen  
energietoeslag

Op vrijdag 16 september is er in het Brughuis 
een bijeenkomst over het aanvragen van de 
energietoeslag. Heeft u een laag inkomen of 
AOW? Heeft u vragen over de energietoeslag 
of wilt u weten of u er recht op heeft?  
Dan bent u om 15.00 uur van harte welkom 
in het Brughuis aan de Ieplaan 2. De bijeen-
komst duurt tot 16.30 uur.

Wat is de energietoeslag?
Mensen met een minimuminkomen kunnen 
sinds 19 april de energietoeslag aanvragen. 
Dit is geld van het rijk om u te helpen de  
energierekening te betalen. De prijzen van 
energie zijn immers hard gestegen. De Sociale 
Dienst Drechtsteden keert deze toeslag aan 
inwoners van onze gemeente uit.

Moed, beleid en zelfopoffering

Wanneer is iemand een held? Het antwoord 
laat zich op verschillende manieren geven.  
Te beginnen met de vraag waarom iemand een 
held zou moeten zijn. Wie bepaalt dat?

Inktzwarte bladzijde
Zelf mocht ik afgelopen maanden nadenken 
over deze vragen. De aanleiding staat met 
zwarte inkt geschreven op een inktzwarte  
bladzijde die ons vertelt over die inktzwart 
omrande dag in mei in Alblasserdam.  
Achter onnoemelijk groot leed gaan vaak vele 
kleine verhalen schuil. Die in zichzelf zonlicht 
werpen op het handelen van prachtige mensen. 
Personen met een eigen historie in het grotere 
geheel, maar ook op zichzelf.

Uit het veld geslagen
Op 6 mei mocht ik zo’n prachtig mens ontmoe-
ten en afgelopen week, op 7 september, trof 
ik hem weer. In mei was ik verrast en voelde 
me een uit het veld geslagen, maar ook nabije 
burgervader. Afgelopen woensdag was hij  
verrast. Weggelokt van zijn favoriete voetbal-
wedstrijd. Eventjes uit het veld geslagen bij het 
zien van zijn dierbare familieleden en bege-
leiders, mede-cliënten en betrokkenen van de 
zorgboerderij. Een moment van feestelijkheid 
en dankbaarheid.

Dankbaar en feestelijk
Dankbaar omdat we hem in relatief goede 
gezondheid in de schijnwerpers konden zetten. 
Feestelijk omdat dát het gevoel was van de 
jongedame bij wie hij op 6 mei levensreddend 
heeft gehandeld. Omdat hij - met alle verhalen 
van zijn leven - op de juiste plek was, zijn  
jarenlange training instinctief toepaste.  
Zonder beperking, zonder remming. Met 
MOED, met BELEID en met ZELFOPOFFERING.

Hoogste onderscheiding
Op maandag 8 mei kwam de trein in beweging. 

Blik op ons college

De Commissaris van de Koning deelde mijn 
gevoel: dit is toch werkelijk aan te merken als 
een bijzonder verhaal: een heldendaad.
Op onze voorspraak was Zijne Majesteit de 
Koning het met ons eens. Op 31 mei tekende 
Koning Willem Alexander het Koninklijk Besluit 
om mijnheer Van Verk, geboren Alblasserdam-
mer, de Erepenning voor Menslievend Hulpbe-
toon toe te kennen. De hoogste onderscheiding 
op dit vlak, in brons.

Menslievende daad
De unieke persoonlijke situatie van een bijzonder 
mens zorgde ervoor dat ik hem 7 september 
mocht decoreren. Met een unieke Koninklijke 
Onderscheiding: voor zijn menslievende daad. 
Ik wens ons allen toe dat ook wij, als we in 
de spiegel kijken, onszelf de vraag durven te 
stellen of wij bereid zijn tot een menslievende 
daad die moed, beleid en zelfopoffering vraagt.

Jaap Paans,
Uw burgemeester

Alblasserdam zoekt nieuwe  
burgemeester

Op 20 september vergadert de commissie 
Samenleving om 19.30 uur in de Raadzaal van de 
Rederij. De commissie bespreekt het raadsvoor-
stel over zwembad Blokweer. Agenda en stukken 

Vanwege het vertrek van burgemeester Paans 
gaat de gemeente dit najaar op zoek naar een 
nieuwe burgemeester. Wat voor type burgemees-
ter wilt u in het dorp? Waar moet hij of zij een 
ster in zijn? En wat is belangrijk, oftewel waarvoor 
moet hij of zij hart hebben? Laat het ons weten!

Inbreng geven op 3 manieren
In de hal van de Rederij staat deze week een 
bord waarop inwoners hun inbreng kunnen  

treft u in het raadsinformatiesysteem op de 
website van de gemeente. Wilt u inspreken  
bij deze vergadering, meld dit via  
griffier@alblasserdam.nl

geven. De post-its liggen al klaar, dus het is  
snel en gemakkelijk te doen. Tijdens de braderie 
van het Havenfestival op zaterdag 17 september 
zijn we ook aanwezig. Gemeenteraadsleden 
gaan met inwoners in gesprek. Ze nodigen  
mensen uit om mee te denken over de  
nieuwe burgemeester. Tot slot kunnen  
inwoners hun inbreng ook e-mailen naar  
griffier@alblasserdam.nl. Dit kan tot en met 
zaterdag 17 september. 

Raads- en commissievergaderingen

Nieuws
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Van 12 tot 17 september is de 30e editie van 
het Havenfestival in Alblasserdam. Voor de 
festiviteiten is het nodig enkele wegen af te 
sluiten. Gele borden geven een omleidingsroute 
aan. Verkeersregelaars leiden het verkeer in 
goede banen. 

Op woensdag 14 september van 17:00 tot 
22:00 uur is het Havenplein en parkeerterrein 
van Landvast afgesloten.

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 september is het 
Zuiderstek en de Polderstraat tussen de Volta-
straat en de Dam afgesloten. Dit is ten behoeve 
van het Lammetjeswielfestival. Bewoners van de 
Polderstraat en Oranjestraat kunnen er wel door. 
Op de Helling, Ruigenhil, Dam en Haven geldt 
tijdelijk een maximumsnelheid van 30 km/u.

Op zaterdag 17 september van 7:00 tot 
18:00 uur is ook afgesloten voor alle verkeer: 
de Plantageweg, Dam, Cortgene, Havenstraat, 
Havenplein en parkeerterrein Landvast. Dit is 
ten behoeve van de braderie. 

De gehele zaterdag mag vrachtverkeer over 
de Oude Torenbrug, zodat dat niet via het 
drukke centrum hoeft en het dorp zo beter 
bereikbaar blijft. 

De afsluitingen kunt u ook op onderstaande 
kaart bekijken.

Parkeren
Hieronder ziet u waar u uw auto of fiets kunt 
parkeren tijdens het Havenfestival.

Parkeerverboden
Tijdens het Havenfestival gelden er ook een 
aantal verboden voor parkeren. Deze worden 
ter plekke aangegeven.
•  Zuiderstek: van 9 september 8:00 uur tot 21 

september 16:00 uur.
•  Havenplein bij ophaalbrug, Haven onderlangs 

richting Landvast en parkeerplaats Landvast: 
17 september 3:30 uur tot 23.59 uur. 

•  Dam tussen de Kerksingel en Plantageweg 
(beide kanten): 17 september van 3:30 uur tot 
23.59 uur.

•  Dam vanaf de Plantageweg tot de Haven-
straat: 17 september van 3:30 uur tot 23.59 
uur.

•  Plantageweg 1 tot Cornelis Smitstraat (alleen 
deze zijde): 17 september van 3:30 uur tot 
23:59 uur.

Nieuws

Wegafsluitingen in week Havenfestival
Nieuws

Woont u in een huurhuis? En heeft u de  
waardebon om energiebesparende producten 
mee te kopen al gebruikt? Er zijn nog bonnen 
voor huurders over. Daarmee kunt u  
bijvoorbeeld tochtstrips, ledlampen of een  
waterbesparende douchekop kopen.  
Alle cadeaubonnen voor koopwoningen zijn al 
weggegeven.

Aanvragen
U kunt de waardebon aanvragen door naar  
www.regionaalenergieloket.nl/cadeaubon te 
gaan. Daar voert u uw postcode in. Vervolgens 
klikt u op de knop 'cadeaubon aanvragen'. Heeft u 
de cadeaubon al, dan kunt u op de knop 'cadeau-
bon gebruiken' klikken. U vindt daar de voor-
waarden, deelnemende winkels en een lijst met 
producten die u met de cadeaubon kunt krijgen.

Cadeaubon voor huurders om energie 
te besparen

Activiteit Autoparkeren Fietsparkeren

Poppenkast Wilde Woutstraat of Wilgenplein Stallingen van Makado

Sterkste team Havenplein Parkeerterrein Landvast of op  
   Raadhuisplein

Buitenfilm Nabij Landvast Parkeerterrein Landvast

Taptoe Parkeerplaatsen CKC Fietsenstalling CKC

Pubquiz Parkeerterrein Landvast Stallingen van Wapen van  
   Alblasserdam

Lammetjeswielfestival  Speciaal bestemde parkeerplaats Terrein Oceanco en andere
en braderie Marineweg locaties in omgeving
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Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving:   ontheffing sluitingstijd op 
10 en 11 september 2022

Locatie:    Dam 63 te gemeente 
   Alblasserdam
Datum besluit:  05 september 2022
Zaaknummer:  Z-22-414535

Omschrijving:   vergunning horecabedrijf of 
slijterij Model A

Locatie:    Dam 73 te gemeente 
   Alblasserdam
Datum besluit:  09 september 2022
Zaaknummer:  Z-22-409546

Omschrijving:   het exploiteren van 2 
   kansspelautomaten
Locatie:    Dam 73 te gemeente 
   Alblasserdam
Datum besluit:  09 september 2022
Zaaknummer:  Z-22-409547

Omschrijving:   het houden van het 
    Havenfestival van 12 t/m 17 

september 2022 
Locatie:    Raadhuisplein e.o. te 
   gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  09 september 2022
Zaaknummer:  Z-22-412917

Omschrijving:   het houden van de DOK 
   11 clubkasrun op  
   13 september 2022
Locatie:    vanaf de Dam te gemeente 

Alblasserdam
Datum besluit:  09 september 2022
Zaaknummer:  Z-22-411702

Omschrijving:    ontheffing verstrekken zwak 
alcoholhoudende drank 
tijdens Havenfestival op 17 
september 2022

Locatie:    Raadhuisplein te gemeente 
Alblasserdam

Datum besluit:  05 september 2022
Zaaknummer:  Z-22-412735

Omschrijving:   het schenken van zwak 
    alcoholische dranken 
    tijdens de Havenfestival op 

17 september 2022
Locatie:    Dam 63 te gemeente 
   Alblasserdam
Datum besluit:  07 september 2022
Zaaknummer:  Z-22-414553

Omschrijving:   het houden van een 
    filmavond op het parkeer-

terrein van Landvast 15 
september 2022

Locatie:    Haven 4 te gemeente 
Alblasserdam

Datum besluit:  09 september 2022
Zaaknummer:  Z-22-412422

Omschrijving:   het schenken van zwak al-
coholhoudende dranken op 
14 en 17 september 2022 
tijdens de Havenfestival

Locatie:    Raadhuisplein te gemeente 
Alblasserdam

Datum besluit:  07 september 2022
Zaaknummer:  Z-22-413099
 
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 
ondertekend zijn. Verder moet het ten minste 
bevatten: uw naam en adres, de datum, de om-
schrijving 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.

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgen-
de melding in het kader van activiteitenbesluit 
milieubeheer hebben ontvangen:

Activiteit:
• Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Dam 24 
Alblasserdam

Het gaat over het veranderen van een horeca-
gelegenheid door het plaatsen van een buiten-
bar op het terras gedurende het hoogseizoen.

Locatie:   Dam 24 Alblasserdam

Datum ontvangst:  15 augustus 2022

Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-22-413083.

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.

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

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het uitbreiden van het 

magazijn  
Locatie:   Nieuwland Parc 111  

Datum besluit:  02-09-2022  

Omgevingsvergunningsvrij project

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij 
hebben verklaard:

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Activiteitenbesluit milieubeheer Dam 24

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO

Voor:    het plaatsen van een  
tuinhuis  

Locatie:   Noord en Landzigt 5  
Datum besluit:  30-08-2022  

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 wethou-
ders van Alblasserdam. Indiening van een be-
zwaarschrift 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 gemeen-
te Alblasserdam maken bekend dat zij besloten 
hebben de volgende aanvraag om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken:

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

 
Voor:    het plaatsen van een 
    nokverhoging naar de  

achtergevel van de woning  
Locatie:   Goudsbloemstraat 18  
Datum besluit:  02-09-2022  

Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning  
hebben ontvangen:

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het bouwen van een  

Tiny House aan het  
Lammetjeswiel  

Locatie:   Oost Kinderdijk 45  
Datum ontvangst:  29-08-2022  

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO 

Voor:    het aanbieden van personal 
training  

Locatie:   Newtonweg 6  
Datum ontvangst:  29-08-2022  

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, 
14 september 2022


