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Raads- en commissievergaderingen

De gemeenteraad van Alblasserdam vergadert 
op maandag 3 oktober in de raadzaal van  
De Rederij. Deze bijzondere raadsvergadering 
start om 20.00 uur en op de agenda staat het 
vaststellen van de profielschets van de nieuwe 
burgemeester. De commissaris van de Koning, 
de heer J. Smit, zal bij deze bijzondere verga-

dering aanwezig zijn. De volledige agenda en 
stukken treft u vanaf donderdag 29 september 
in het Raadsinformatiesysteem (RIS) op de 
website van de gemeente Alblasserdam.  
De vergadering kunt u live volgen via  
alblasserdam.notubiz.nl/live of via de website 
van de gemeente Alblasserdam.      

Bijzondere raadsvergadering

28 september 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 
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

Nieuws

Donderdag 29 september open huis 
bij Het Brughuis

Afsluiting Staalindustrieweg  
donderdag 29 september

Veel input geleverd voor de  
profielschets nieuwe burgemeester
Het bord waarop inwoners begin september 
konden meedenken over de nieuwe burge-
meester is een groot succes geworden. Er zijn 
meer dan honderd reacties binnen gekomen. 
We vroegen Alblasserdammers waar de nieuwe 
burgemeester hart voor moet hebben en waar 
deze een ster in moet zijn. 

De inbreng was heel divers en liep uiteen van 
'een verbinder' tot 'streng maar rechtvaardig'. 
Daarnaast spraken mensen hun wensen  
uit ten aanzien van geslacht, politieke partij 

Blik op ons college

of geloofsachtergrond. Ook werd er aandacht 
gevraagd voor thema's die inwoners  
belangrijk vinden, zoals kinderen en jongeren, 
oog voor verschillen, veiligheid, de natuur en 
dieren. 

De huidige burgemeester Jaap Paans vertrekt 
begin volgend jaar. Daarom gaan we dit najaar 
op zoek naar een nieuwe burgemeester.  
In de profielschets nemen we ook de inbreng 
van bewoners mee. De vacature wordt begin 
oktober gepubliceerd in de Staatscourant. 

Op donderdag 29 september organiseren de 
gebruikers van het Brughuis een open huis van 
14:00 tot 17:00 uur. Bent u benieuwd naar dit 
nieuwe onderkomen. U bent van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen. Het Brughuis 
bevindt zich op de plek waar vroeger de  
bibliotheek was.

Meerdere zorg- en welzijnsorganisaties zijn 
inmiddels gevestigd in het gebouw. Tijdens het 
open huis is er een poppendokter aanwezig. 
Ook is er een mogelijkheid voor kinderen om 
te knutselen of een kleurplaat te maken. Voor 
volwassenen zijn er workshops, onder andere 
over omdenken, veerkrachtige vrouwen en 
positieve gezondheid.

Het Brughuis
Het Brughuis biedt ondersteuning aan alle 
inwoners van Alblasserdam wanneer het even 

Donderdag 29 september is de Staalindustrie-
weg afgesloten voor alle verkeer. Er wordt die 
dag gewerkt aan de weg. Deze werkzaamheden 
vinden plaats van 's ochtends 7.00 uur tot 's 

niet meer gaat. Denk bijvoorbeeld aan hulp 
voor mantelzorgers, hulp op financieel gebied 
of bij huiselijk geweld. Maar ook aan hulp bij 
opvoeden van kinderen of bij het zoeken van 
een dagbesteding als normaal werk niet lukt. 
Vragen over de Wmo, de Participatiewet of de 
Jeugdwet? Met al deze vragen kunnen inwoners 
terecht bij Het Brughuis. 

Meer informatie is te verkrijgen via  
078-202 11 11 of info@hetbrughuis.nl

middags 16.00 uur. Het fietspad blijft onder 
Dijks blijft wel open.
Ter plaatse wordt een omleiding ingesteld. 
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Kennisgeving verleende beschikking
Maatwerkvoorschrift

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de  
volgende beschikking hebben verleend aan 
Braanker Warehousing B.V.:

Aanvraag: Z-22-410834

Activiteit: 
• Milieu (melding Activiteitenbesluit  
 milieubeheer)

Voor: het veranderen van de inrichting, zijnde 
een transportbedrijf. De verandering betreft 
een uitbreiding van het bedrijf met het pand 
gelegen aan de Hoogendijk 2 te Alblasserdam.

Locatie: 
Nieuwland Parc 211 te Alblasserdam

Datum besluit: 19 september 2022

Inzage
De beschikking met bijbehorende stukken is op  

afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de  
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de  
Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoon-
nummer 078 -7708585 kunt u een afspraak 
maken.

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 burgemees-
ter en wethouders van Alblasserdam.  
Indiening van een bezwaarschrift 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).

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

Activiteit:  Bouw  00251970
Voor:    het plaatsen van een 
   tijdelijke RECO containerlift  
Locatie:    Koningin  

Wilhelminaweg 67   
Datum besluit:  12-09-2022  

Activiteit:  Bouw  00251349
Voor:    het plaatsen van een  

dakkapel aan de achterzijde  
Locatie:   Polderstraat 24   
Datum besluit:  16-09-2022  
  
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 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 wet-
houders van Alblasserdam. Indiening van een 
bezwaarschrift 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).
       
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  00254618
Voor:    het realiseren van een  

aanbouw aan de achtgevel 
van de winkel  

Locatie:   Dam 42   
Datum ontvangst:  15-09-2022  

Activiteit:  Bouw  00254537
Voor:    het realiseren van een 
   hondenstrandje  
Locatie:   naast de Oude Torenbrug 
Datum ontvangst:  13-09-2022  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  00254684

Voor:   het bouwen van een woning  
Locatie:   Vinkenpolderweg 27B 
Datum ontvangst:  15-09-2022  

Activiteit:  Kap 00254498
Voor:    het vellen of doen vellen 

van vijf houtopstanden 
    (Esdoorns) wegens een 

ziekte 
Locatie:   de Bos van Rijke 
Datum ontvangst:  12-09-2022  

Activiteit:  Roerende zaken 
   00254703
Voor:    het realiseren van een 

bouwplaats met een 
   uitbreiding  
Locatie:    Wiardi Beckman - 
   Blokweerweg 
Datum ontvangst:  16-09-2022  

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Activiteit:  Sloop 00254729
Voor:    het uitvoeren van  

sloopwerkzaamheden  
aan een gemeentelijke 
monument  

Locatie:   Donkersloot 26   
Datum ontvangst:  16-09-2022  

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,  
28 september 2022


