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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

Week van Lezen en Schrijven in  
Alblasserdam: de Escape koffer

Zelfbewust samenwerken

"Waarom wil je eigenlijk wethouder worden 
Ramon?" Het is me de afgelopen tijd vaak  
gevraagd en het antwoord is vrij simpel.  
Ons dorp staat voor een groot aantal uitdagingen 
die ik samen met de andere wethouders wil 
aangaan. En daar heb ik zin in! 

Het beste voor iedereen
Eén van die uitdagingen is onze rol en plaats 
in de samenwerking met andere gemeenten 
in de Drechtsteden. Onder de noemer Smart 
Delta Drechtsteden werken de Drechtsteden 
op hun beurt samen met het onderwijs en 
het bedrijfsleven in de regio. Met onze 20.000 
inwoners zijn we te groot voor het servet, 
maar te klein voor het tafellaken. Het is voor 
een gemeente van onze omvang lastig om alle 
diensten voor inwoners goed te regelen. Zeker 
nu de centrale overheid steeds meer aan de 
gemeente overlaat. Denk aan de jeugdzorg of 
de energietransitie. En toch willen we het beste 
voor iedereen in ons dorp.

Zelfstandig blijven
Al in 2011 heeft de gemeenteraad gezegd dat 
we zelfstandig willen blijven. Dus niet fuseren 
met andere kleinere gemeenten of overgenomen 
worden door een grotere gemeente. De raad 
vond ook dat we moeten kijken hoe we samen 
met de andere Drechtsteden dingen slimmer 
kunnen aanpakken en uitvoeren. Dit is voor 
het nieuwe college in 2022 nog steeds het 
uitgangspunt. Samenwerking in de regio  
doen we als dit voor ons en voor de regio 
aantrekkelijk is. 

Samenwerking krijgt een gezicht
Het oudste voorbeeld van samenwerking in de 
regio is de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). 
Hiervan zijn we met de andere zes gemeenten 
eigenaar. De SDD helpt mensen op het gebied 
van werk en inkomen, maar ook als er zorg of 
hulp in huis nodig is. De sociale dienst is één 

Blik op ons college

van de organisaties die gaan samenwerken 
in het Brughuis (in het gebouw van de Oude 
Bibliotheek). Alblasserdammers die de sociale 
dienst nodig hebben hoeven dus niet meer 
naar Dordt. Zo krijgt de regionale samenwer-
king in ons dorp een gezicht. 

Zelfbewust
Samenwerken met de regio doen we zelfbe-
wust. Als Alblasserdam hebben we de regio 
namelijk veel te bieden. Bijvoorbeeld het 
nieuwe Transferium bij de Brug over de Noord. 
Toeristen kunnen hier hun auto parkeren en 
overstappen op een busje of een boot naar de 
Biesbosch of Kinderdijk. Bovendien kan het 
Transferium dienstdoen als parkeerplek voor 
bedrijven (ook uit andere gemeenten) en als 
evenementenlocatie. 

U leest het al, die wethouder Pardo heeft er zin 
in…  en dat klopt! 

Ramon Pardo,
Wethouder

Vorige week was weer de week van het Lezen 
en Schrijven. Dit vindt ieder jaar plaats.  
Tijdens deze week is er aandacht voor het 
verminderen en het voorkomen van laagge-
letterdheid. Ongeveer 2,5 miljoen Nederlan-
ders hebben moeite met lezen, schrijven en 
rekenen. Ook zijn zij vaak niet digitaal vaardig 
genoeg om zonder hulp online zaken te  
kunnen regelen. 

Wethouder Margreet de Deugd-Bos vindt 
het belangrijk om dit onder de aandacht te 
brengen. Vooral zodat deze mensen weten dat 
ze niet alleen zijn. "Om te ervaren hoe iemand 
zich voelt die moeite heeft met lezen en schrijven 
heb ik samen met een aantal vrijwilligers een 
spel gespeeld. De Escape Koffer Laaggeletterd-
heid. Dit was in samenwerking met Stichting 
Welzijn Alblasserdam en Bibliotheek AanZet. 
Tijdens het spelen merkten we samen hoe las-
tig en vervelend het is om laaggeletterd te zijn.”

Verder geeft de wethouder aan hoe belang-
rijk het is om al jong te beginnen met (voor)
lezen, en om dit ook door te zetten op school 
en thuis. "Een goed voorleesklimaat zal ervoor 
zorgen dat kinderen meer plezier krijgen in 
de taal. Zij zullen later gemakkelijker kunnen 
lezen en schrijven." Bibliotheek AanZet heeft 
bibliotheekconsulenten die op scholen kunnen 
komen om het lezen bij leerlingen extra te 
stimuleren. 

Hulp voor volwassenen die moeite hebben 
met lezen en schrijven
Waar kinderen op school geholpen worden 
wanneer er sprake is van een taalachterstand, 
kunnen volwassen die moeite hebben met 
lezen en schrijven en daar graag extra hulp bij 
willen, zich melden bij het Taalpunt in de biblio-
theek. Daar zijn genoeg mogelijkheden om je 
taal te verbeteren. Zo zijn er gratis taalopleidin-
gen voor beginners. Denk hierbij aan getrainde 
taalcoaches voor één op één ondersteuning. 

Ook is er een taalcafé waar anderstaligen 
komen die de Nederlandse taal willen oefenen. 
Een afspraak hiervoor maken is niet nodig.  
Iedere maandag is er tussen 10.00 en 12.00 
uur het Taalpunt in de bibliotheek. Mocht u 
nog meer vragen hebben dan kunt u altijd een 
mailtje sturen naar info@taalpuntalblasserdam  
of een kijkje nemen op de website  
https://www.debibliotheekaanzet.nl/leren 
Hier is het gehele aanbod van het Taalhuis te 
vinden. 

Certificering 
Afgelopen juli is de certificeringscommissie  
van het CBCT (Certificeringsorganisatie  
Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal) langs geweest, 
en het Taalhuis Alblasserdam is mede dankzij 
de grote inzet van de deskundige vrijwilligers 
voor de certificering geslaagd. Dit betekent  
dat het Taalhuis aan alle belangrijke kwaliteits-
normen voldoet. 
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Bent u van plan om in 2023 een evenement 
in ons dorp te organiseren? Laat ons dit dan 
voor 30 september a.s. weten door te mailen 
naar APV@ozhz.nl. Bij een evenement moet u 
bijvoorbeeld denken aan een braderie, feest, 
kermis, optocht, snuffelmarkt of sportwedstrijd 
waarbij publiek welkom is.

Geef in uw mail antwoord op de onderstaande 
vragen:
Naam evenement
Datum evenement
Tijden
Locatie('s)
Aantal verwachte bezoekers

Stuur uw mail met de antwoorden op deze  
vragen vóór 30 september a.s. naar  
APV@ozhz.nl.

Evenementenkalender 2023
De evenementen die we binnenkrijgen plaatsen 

we op de Evenementenkalender 2023. Het is 
belangrijk om dit overzicht zo snel mogelijk te 
kunnen maken. Hulpdiensten zoals politie en 
brandweer gebruiken de kalender namelijk om 
hun eigen planning te maken. Als een evene-
ment laat wordt aangemeld kan het zo zijn 
dat de hulpdiensten geen tijd hebben om te 
ondersteunen. En dat het evenement daarom 
niet kan doorgaan. Het college van B&W stelt 
de Evenementenkalender vast. Deze kalender 
is daarna leidend bij het plannen van nieuwe 
evenementen en activiteiten.

Vergunning
Voor grotere evenementen kan het nodig zijn 
om een vergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld 
als het evenement langer dan één dag duurt of 
meer dan 150 bezoekers tegelijk trekt.  
Meer informatie over evenementen en het  
aanvragen van een evenementenvergunning 
vindt u op onze website www.alblasserdam.nl 
(zoek op: evenement organiseren)

Nieuws

Plannen voor een evenement?  
Laat het ons weten

NieuwsNieuws

Zingt of zong u in een Alblasserdams koor?  
Dan vindt u het vast leuk om de nieuwe ten-
toonstelling van de Historische Vereniging  
West-Alblasserwaard in De Rederij te bezoeken. 
Aan de hand van foto's krijgt u een mooi beeld 

van vroegere en nog bestaande koren in ons 
dorp. De tentoonstelling is sinds woensdag  
14 september te zien op de begane grond van 
De Rederij. U bent welkom tijdens de reguliere 
openingstijden.

Moet u iets regelen met de overheid en hebt 
u daarbij hulp nodig? Dan kunt u sinds kort te-
recht bij een nieuw spreekuur in de bibliotheek. 

Online formulieren invullen
De gemeente, zorgverzekering, de Belasting-
dienst. Ze hebben allemaal websites waarop je 
aanvragen en andere online formulieren moet 
invullen. En dat is niet altijd even makkelijk.  
Zeker niet als je het nog nooit eerder hebt 
gedaan. Daarom houdt Nick de Jong van de Bibli-
otheek Alblasserdam sinds kort spreekuur voor 

vragen over het regelen van digitale zaken. Gratis, 
ook als u geen lid bent. Nick denkt met u mee en 
geeft informatie zodat u verder kunt. Voor wie 
wil, heeft de bibliotheek een beveiligde computer 
beschikbaar om meteen aan de slag te gaan. 

Spreekuur
Het spreekuur is op maandag van 10.00 uur  
tot 11.30 uur, dinsdag van 15.30 uur tot 17.00 
uur en vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur.  
Het wordt gehouden midden in de bibliotheek 
van Alblasserdam in De Rederij, Cortgene 2. 

Fototentoonstelling over koren van 
toen en nu

Bieb helpt bij contact met de overheid

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 her-
begraven 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  
stoffelijke resten, dan worden deze op een later 
moment geruimd. Hierover wordt niet individueel 
gecorrespondeerd. Dit wordt wel gepubliceerd 
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 reste-
rende gedenktekens en voorwerpen worden na 
1 juli 2023 verwijderd en vernietigd.

Meer informatie
De gemeente stuurt zoveel mogelijk  
belanghebbenden van deze graven een brief 
met informatie. 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.

Nieuws

Mededeling over graven waarvan  
uitgiftetermijn is verlopenIn het zonnetje

In de zomervakantie heeft voor het derde jaar 
het zomerpaspoort plaatsgevonden voor de 
Alblasserdamse jeugd. Dit is een evenement 
voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar voor een 
leuke, actieve zomervakantie. Dit kan niet worden 

georganiseerd zonder de inzet van de  
enthousiaste stuurgroep. Reden genoeg voor 
wethouder Margreet de Deugd-Bos om de stuur-
groep van het zomerpaspoort in het zonnetje te 
zetten en hun te bedanken. 

Nieuws

Van links naar rechts: Jeroen van Pelt, Laurens Barnhoorn, Margreet de Deugd-Bos,  
Dimphi van Amen en Jolanda Huijgen
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Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving:   het houden van een  
braderie tijdens het  
Havenfestival op 17  
september 2022

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  16 september 2022
Zaaknummer:  Z-22-412015

Omschrijving:   het houden van het 
    Lammetjeswiel Festival  

op 16 en 17 september 
2022 

Locatie:    Zuiderstek Gemeente 
Alblasserdam

Datum besluit:  16 september 2022
Zaaknummer:  Z-22-412201

Omschrijving:   het wijzigen van de  
leidinggevende op het aan-
hangsel van de  drank- en 
horecavergunning

Locatie:    Plantageweg 31 
   Alblasserdam

Datum besluit:  13 september 2022
Zaaknummer:  Z-22-411168

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.

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

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:  08-09-2022   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand  
(Juglans (walnoot))   

Locatie:   Ruigenhil 4   
Datum besluit:  09-09-2022   
 
Ingetrokken omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de  
gemeente Alblasserdam maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunning hebben 
ingetrokken: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Sloop  

Voor:    het slopen van de  
bestaande woning en het 
bouwen van een nieuwe 
woning 

Locatie:   Kortland 35    
Datum besluit:  06-09-2022   
        
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben 
verklaard: 

Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of doen 
    vellen van een 
    houtopstand (thuja) in de 

achtertuin   
Locatie:   Frederik  
   Hendrikstraat 12    
Datum besluit:  05-09-2022   

Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of doen vellen 

van zeven houtopstanden 
(Picea, Aesculus, Thuja, 
Betula) op 4 adressen   

Locatie:   Willem de  
   Zwijgerlaan 9    
Datum besluit:  05-09-2022   
 
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 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 
voorzieningenrechter van de Rechtbank  
Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam). 
       
Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij besloten 
hebben de volgende aanvraag om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het transformeren van  

het kantoorpand naar  
5 appartementen   

Locatie:   Dam 67    
Datum besluit:  06-09-2022   
 
Ingediende aanvragen om een  
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de  

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen
volgende aanvragen voor een  
omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren van een 

opbouw op de garage   
Locatie:   Blokweerweg 35    
Datum ontvangst:  05-09-2022   

Activiteit:  Brandveilig gebruik   
Voor:    het aanbrengen van een  lift 

en 2e vluchtweg   
Locatie:   IJsvogel 3-4   
Datum ontvangst:  07-09-2022   
 
Activiteit:  Inrit/Uitweg   
Voor:   het realiseren van een inrit   
Locatie:   Zeelt 34   
Datum ontvangst:  08-09-2022   

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het plaatsen van een 
   afvalcontainer   
Locatie:   Oude Lijnbaan 2    
Datum ontvangst: 07-09-2022   
 
Activiteit:  Sloop   
Voor:    het slopen van beschermd 

stads- of dorpsgezicht   
Locatie:   Ruigenhil 76    
Datum ontvangst:  05-09-2022   
 
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,  
21 september 2022 


