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Van A naar B in de Drechtsteden 
Afgelopen zomer, net nadat ik gestart was als 
wethouder, woonde ik een regionale Smart 
Delta Drechtsteden bijeenkomst bij waar 
weerman Gerrit Hiemstra sprak over klimaat-
verandering. Terwijl ik luisterde dacht ik, ja dit 
weet ik allemaal wel… we zijn druk bezig met 
initiatieven om uitstoot te beperken en ik hoef 
echt niet te horen dat het nog niet genoeg is. 
Maar niet lang daarna drong zijn verhaal pas 
echt tot mij door. Denken in algemene maat-
regelen van de overheid is makkelijk maar niet 
genoeg. Wat doe ik zelf als bijdrage aan een 
beter milieu en hoe verklein ik mijn eigen CO2 
footprint? 

Ik was zelf vanuit Alblasserdam met de auto 
naar de bijeenkomst in Dordrecht gekomen 
en ik zou dadelijk ook weer alleen terugrijden. 
Had ik dit anders kunnen doen? En welk ver-
schil had dat nu gemaakt? Ik nam me voor om 
de komende tijd eens bewuster met mobiliteit 
en hoe ik mij verplaats in de Drechtsteden om 
te gaan. Zou ik mijn gedrag blijvend kunnen 
veranderen? Een proefperiode van 9 maanden 
leek me geschikt om dit te ontdekken. 

Wat heb ik dan precies veranderd in de  
afgelopen 9 maanden? Ik ben bewust het 
S.T.O.M.P.-principe gaan toepassen (Stappen / 
Trappen / OV / Meerijden / Privéauto). Steeds 
als ik op pad ga vraag ik mezelf af of ik kan 
gaan lopen, zo niet… kan ik fietsen, met de 
bus of meerijden met een collega? Lukt dit  
allemaal niet dan probeer ik met mijn vrouw 
af te spreken of ik de gezinsauto kan  
gebruiken. 

Allereerst dagelijks van en naar het werk.  
Deze is makkelijk, de Rederij ligt op 1,4 km van 
mijn huis en dit loop ik in 20 min. De wande-
ling in de ochtend en aan het eind van de dag 
levert mij 5000 stappen op (volgens de stap-
penteller op mijn mobiel). Ik merk dat deze 
extra beweging mij goed doet, zowel fysiek 
als geestelijk. Afspraken in het dorp doe ik 
daarnaast lopend of met de fiets. Bijeenkom-
sten in Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht 
doe ik met de elektrische fiets (20 min) die ik 
kan reserveren in het gemeentehuis. Het voor-
deel van elektrisch fietsen is toch dat je niet 
helemaal bezweet bij een overleg arriveert en 
je beweegt toch. 

Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en 
Zwijndrecht zijn lastig, heb het wel een keer 
geprobeerd op de fiets maar dit duurt best 
lang. Met het OV kan wel maar je moet over-
stappen en het vereist vaak ook nog een stuk 

lopen. Als de tijd het toelaat gebruik ik hier 
OV maar het meerijden met collega's bleek 
voor deze 3 gemeenten toch vaak de beste 
uitkomst.  

Voor overleggen in Dordrecht heb ik 2 goede 
alternatieven, afhankelijk van de plaats van 
het overleg in Dordt (Leerpark, Noordendijk of 
Stadskantoor). Bus 416 gebruik ik het meest, 
deze komt langs het Leerpark (25 min) en  
eindigt op het station (33 min), vanaf daar is 
het 15 min lopen naar het stadskantoor.  
Met de fiets en de waterbus (20 min) kan  
ook, maar dan moet ik wel goed opletten 
op de vertrektijden. Zeker overdag vaart de 
waterbus nog maar 1x per uur. Als je hem dan 
gemist hebt duurt 55 min wachten wel erg 
lang. 

In totaal heb ik in de afgelopen 9 maanden 3 
keer gebruik moeten maken van de  
gezinsauto voor overleggen en bijeenkomsten 
in de verdere uithoeken van de Drechtsteden, 
bijvoorbeeld het Ara hotel in Zwijndrecht. 

Wat zijn mijn conclusies?
-  Blijf ik mij op deze manier verplaatsen? 

Zeker!  
-  Kan het OV en de waterbus binnen de 

Drechtsteden beter? Zeker!

Mijn vraag aan u? Zou u het de komende  
9 maanden eens op de S.T.O.M.P. manier  
willen proberen?

Wethouder Ramon 

Blik op ons college Nieuws

18+ regeling sporten

Wilt u graag sporten of lid worden van een  
vereniging in Alblasserdam, maar laat uw 
financiële situatie dit niet toe? Misschien komt 
u dan wel in aanmerking voor de 18+ regeling 
sporten. Geen enkele situatie is hetzelfde, 
maar het is belangrijk dat iedereen een 
mogelijkheid heeft om te sporten. U komt in 
aanmerking voor deze 18+ regeling wanneer u 
bijvoorbeeld: 

-  18 jaar geworden bent en tot en met het 
17e jaar gebruik heb gemaakt van Stichting 
Leergeld.

- Als u gebruik maakt van de Voedselbank.
-  Als u een uitkering hebt bij de Sociale Dienst.

- Als u een Wajong-uitkering hebt.
-  Een andere uitkering hebt waardoor u op het 

sociaal minimum uitkomt.
-  Als u door de Coronacrisis in langdurig  

financiële problemen bent gekomen.
-  Wanneer er andere redenen zijn waardoor 

het (tijdelijk) financieel tegenzit.
 
Herkent u zich in één van deze punten?  
Dan kunt u een aanvraag doen bij Het  
Brughuis. 

Het Brughuis is gevestigd aan de Ieplaan 2 in 
Alblasserdam en bereikbaar op telefoonnum-
mer 078-202 11 11.

Nieuws

Aangepaste beleidsregels minimabeleid
Het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal  
heeft op 6 februari 2023 de Beleidsregels 
minimabeleid Drechtsteden vastgesteld.  
Deze beleidsregels bepalen onder welke voor-
waarden inwoners een beroep kunnen doen 
op minimaregelingen zoals de individuele  
bijzondere bijstand en het SMS-Kinderfonds. 
De beleidsregels zijn aangepast in verband 
met een herijking en ontwikkelingen in 

wetgeving of jurisprudentie. De belangrijkste 
wijziging ten opzichte van de vorige beleids-
regels behelst de extra coulance vanuit de 
bijzondere bijstand bij medische kosten.  
De beleidsregels zijn met terugwerkende 
kracht vastgesteld per 1 januari 2023. 
Wilt u de beleidsregels inzien, kijk dan op de 
website van de Sociale Dienst Drechtsteden 
www.socialedienstdrechtsteden.nl 
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Volg ons ook op social media
 
 @gemAlblasserdam
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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 bedrijfscontactfunctionaris van de 
gemeente is Nicolette van Esdonk.
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 - 202 11 11
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.

  



Gemeentenieuws

Vergunningen & Bekendmakingen Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de  
volgende omgevingsvergunning hebben ver-
leend:

Zaaknummer:  Z-22-415066
Voor:   het aanbrengen van  

een lift en 2e  
vluchtweg

Locatie:  IJsvogel 3 
Datum besluit:  7 februari 2023
Activiteit:   Brandveilig gebruik 
  (vergunning)

Inzage 
De beschikking en andere ter zake zijnde  
stukken liggen ter inzage. 
De stukken kunnen worden ingezien na  
telefonische afspraak, tel. 078 - 770 61 05:

-  elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en 
op maandag- en woensdagmiddag van  
14.00 uur tot 16.00 uur

- tevens op maandagavond tot 21.00 uur.

Een afspraak kan gemaakt worden via  
het telefoonnummer 14078, de naam van de 
gemeente dient vervolgens te worden  
ingesproken. 

Beroep 
Tegen de beschikking kan door belangheb-
benden, die zienswijzen naar voren hebben 
gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan 
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 
dat zij dat niet hebben gedaan, beroep worden 
ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector 
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  
Rotterdam. Op grond van artikel 6:7 van de 
Awb bedraagt de termijn voor het indienen van 
een beroepschrift 6 weken. 

De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde 
lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na 
de dag waarop een exemplaar van de beschik-
king ter inzage is gelegd.

De beschikking treedt in werking met ingang 
van de dag na het einde van de beroepster-
mijn, tenzij voor deze datum beroep is inge-
steld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb om 
een voorlopige voorziening is verzocht. Dat kan 
als onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek 
om voorlopige voorziening dient te worden 
gericht aan de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. 

De beschikking treedt dan niet in werking 
voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak 
heeft gedaan.

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunning hebben 
verleend: 

Zaaknummer:  Z-22-419814
Voor:   het plaatsen van een  

dakopbouw 
Locatie:  Resedastraat 28 
Datum besluit:  7 februari 2023
Activiteit:   Bouw, Handelen  

in strijd met  
regels RO

Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning tussen

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:   

Zaaknummer:  Z-22-419570
Voor:   het plaatsen van een  

dakopbouw 
Locatie:  Ganzerik 49 
Datum besluit:  10 februari 2023
Activiteit:  Bouw, Bouw

Ingediende aanvragen om een  
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen:

Zaaknummer:  Z-23-421783
Voor:   aanvullende  

gegevens  
omgevingsvergunning

Locatie:  Rijnstraat 102 
Datum ontvangst:  7 februari 2023
Activiteit:  Bouw

Zaaknummer:  Z-23-421801
Voor:   het plaatsen van een  

dakopbouw 
Locatie:  Van Eesterensingel 139 
Datum ontvangst:  7 februari 2023
Activiteit:  Bouw

Zaaknummer:  Z-23-421839
Voor:  het slopen van het pand
Locatie:  Ruigenhil 76 
Datum ontvangst:  8 februari 2023
Activiteit:  Slopen 

Zaaknummer:  Z-23-420485
Voor:   het vellen of doen  

vellen van twee  
houtopstanden 

  (Leilinden)
Locatie:  Oost Kinderdijk 353 
Datum ontvangst:  14 januari 2023
Activiteit:  Kap

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.

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Vergunningen en Meldingen,  
15 februari 2023


