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7 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.

Van Eesterensingel tijdelijk dicht bij 
de Baandersstraat

Raadscommissies vergaderen

Op maandag 12 september start aannemer 
Hak Kraanverhuur en Grondverzet BV met het 
vervangen van de riolering en de bestrating in 
de Baandersstraat. Voor deze werkzaamheden 
is het nodig de Van Eesterensingel ter hoogte 
van de Baandersstraat tijdelijk af te sluiten en 
het verkeer om te leiden. De afsluiting duurt 
van maandag 12 september 09.00 uur tot 
vrijdag 16 september 16.00 uur. De afsluiting 
geldt voor zowel overdag, als in de avond en 
nacht.

Omleiding
Verkeer komend vanaf de Oude Torenweg 
wordt omgeleid via de Parallelweg en de  
Blokweerweg. Verkeer komend vanaf De 
Helling wordt omgeleid via de Haven en de 

Dinsdag 13 september vergaderen de com-
missies Grondgebied (Raadzaal) en Bestuur en 
Samenleving (vergaderzaal Ruim) vanaf 19.30 
uur in de Rederij. Agenda's en stukken zijn te 

Nieuws

Raads- en commissievergaderingen

Blokweerweg. Qbuzz rijdt tijdens deze  
omleiding een aangepaste route.  
Wij adviseren u de routeinformatie van  
Qbuzz in de gaten te houden. 

Werkzaamheden
Een onderdeel van de werkzaamheden is het 
aanleggen van een drainage transportleiding 
voor het afvoeren van schoon regenwater en 
in droge periodes het laten instromen van 
water om het bodemwaterpeil in stand te 
houden. De leiding loopt door de Van  
Eesterensingel en wordt verbonden met de 
singel.

Havenfestival
Deze omleiding heeft geen gevolgen voor het 
programma van het Havenfestival.

vinden op de website van de gemeente. Wilt u 
inspreken bij één van de vergadering, meld dit 
aan via griffier@alblasserdam.nl 

Fototentoonstelling over koren van 
toen en nu

Let op: criminelen misbruiken  
energietoeslag
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Zingt of zong u in een Alblasserdams koor?  
Dan vindt u het vast leuk om de nieuwe 
tentoonstelling 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. U vindt de tentoonstelling vanaf woens-
dag 14 september op de begane grond van  
De Rederij. U bent welkom tijdens de reguliere 
openingstijden.

Criminelen misbruiken de energietoeslag om 
mensen op te lichten. Let daarom goed op bij 
het aanvragen van deze toeslag. U kunt dit  
namelijk alleen doen bij de Sociale Dienst 
Drechtsteden.

Juiste website
Sommige inwoners hebben de energietoeslag 
automatisch gekregen. Dit zijn bijvoorbeeld 
mensen die in de bijstand zitten. Zij kunnen 
niet nogmaals toeslag krijgen.  
Andere mensen met een laag inkomen kunnen 
de toeslag aanvragen via deze website:  
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/
nieuws/aanvragen-eenmalige-energietoeslag. 
Dit is de enige juiste website. 

Valkuil
De criminelen sturen een bericht waarin staat 

dat u de energietoeslag kunt krijgen. Dit is een 
phishing-bericht om u naar een valse website 
te leiden. Die ziet er soms heel echt uit, maar 
is het niet. Daar klikt u bijvoorbeeld op 'vraag 
toeslag aan'. Nadat u daar uw gegevens hebt 
ingevuld, gebruiken ze die om u te bellen. 
Daarbij doen ze alsof ze van een bank of van 
de overheid zijn. Zo verzamelen ze steeds meer 
gegevens en daarmee wordt u opgelicht.  
Vooral ouderen zijn kwetsbaar voor deze vorm 
van oplichting. 

Fraudehelpdesk
Bent u opgelicht? Of twijfelt u over uw  
aanvraag voor energietoeslag? Neem dan  
zo snel mogelijk contact op met de fraudehelp-
desk. Dat kan via deze website https:// 
www.fraudehelpdesk.nl/. Daar vindt u ook 
diverse voorbeelden van phishing-berichten. 

Hervormd kerkkoor Te Deum Laudamus onder leiding van Wim Stout.
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Het bestuur van de Gemeenschappelijke Rege-
ling Sportpark (GR) Souburgh heeft een nieuwe 
samenstelling gekregen.
Het algemeen bestuur bestaat nu uit:
•  Freek de Gier, wethouder gemeente  

Alblasserdam (voorzitter)
•  Bram Visser, wethouder gemeente  

Molenlanden (vice-voorzitter)
•  René Zonnebeld, gemeenteraadslid PvdA, 

gemeente Alblasserdam      
•  Arco Strop, gemeenteraadslid/fractievoorzit-

ter CDA, gemeente Alblasserdam                             
•  Wilma de Moel, gemeenteraadslid Doe Mee, 

gemeente Molenlanden
Freek de Gier, Bram Visser en René Zonnebeld 
vormen het dagelijks bestuur.

Samenwerking tussen gemeenten
De GR Souburgh is een samenwerking tussen  
de gemeente Alblasserdam en gemeente 
Molenlanden. Gezamenlijk dragen zij zorg 
voor het beheer van het sportpark Souburgh. 
Het doel van de samenwerking is het in stand 
houden en exploiteren van een sportpark met 
alle daarbij horende voorzieningen, zoals ter-
reinen, gebouwen en andere accommodaties. 
Van het sportpark maken vijf verenigingen 
gebruik: Atletiekvereniging Alblasserdam, 
voetbalvereniging Alblas, voetbalvereniging 
Alblasserdam, Alblasserdamse Tennisvereniging 
en de Alblasserwaardse Hockeyclub Souburgh. 
De samenstelling van het bestuur wijzigt met de 
zittingsperiode van de gemeenteraden. 

Op dinsdag 13 september is de Clubkasrun. 
Vanaf 16:30 uur wordt de Dam in beide richtin-
gen afgesloten voor verkeer. De Dam zal weer 
worden vrijgegeven omstreeks 21:30 uur.

De route loopt over de Kerkstraat, Meuring-
straat, de Seniorstraat en de Randweg (het 

bewoonde gedeelte). Langs de route worden 
de straten afgesloten voor verkeer. Het verkeer 
kan wel vanaf de Plantageweg door naar 
Cortgene maar mag niet rechtdoor over de 
Dam naar de Haven.

Nieuws
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Nieuw bestuur Sportpark Souburgh

Dam tijdelijk dicht vanwege  
Clubkasrun

Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving:   het exploiteren van 
   2 kansspelautomaten
Locatie:    Dam 63 te gemeente 
   Alblasserdam
Datum besluit:  31 augustus  2022
Zaaknummer:  Z-22-410878

Omschrijving:   standplaats voor de  
verkoop van oliebollen van 
1 oktober t/m 31 januari 
2023 

Locatie:    Kelvinring 60 te gemeente 
Alblasserdam

Datum besluit:  29 augustus 2022
Zaaknummer:  Z-22-409553

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  
nok-verhoging aan de  
voorzijde van de woning   

Locatie:   Frans Halslaan 28   
Datum besluit:  22-08-2022   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO  
Voor:    het plaatsen van een  

nokverhoging   
Locatie:   Frans Halslaan 26    
Datum besluit:  24-08-2022   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO   
Voor:    het verzoek om wijziging 

gebruik van het  
bestemmingsplan   

Locatie:   Dam 41    
Datum besluit:  26-08-2022    
  
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 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 aanvragen om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken: 

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het veranderen en  

vergroten van het hoofd-
gebouw en het bouwen 
van een aanbouw aan de 
zijgevel van de woning   

Locatie:   De Wervel 20    
Datum besluit:  22-08-2022   

Activiteit:  Kap  
Voor:    het vellen of doen vellen 

van 16 houtopstanden  
(acacia, eik, els, es, taxus en 
berk) t.b.v. woningbouwont-
wikkeling   

Locatie:    Terrein Oost Kinderdijk 
187A en Oost Kinderdijk 
137-145   

Datum besluit:  17-08-2022   
        
Vergunningen en Meldingen,  
7 september 2022 
      

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & BekendmakingenDe atletiekbaan op Sportpark Souburgh


