
10.00 -  12.00 uur
Dorpshuis Streona

Stockholmplein 6
Stri jen

14.00 -  15.30 uur
Centraal Punt

Grote Haarsekade 120
Gorinchem

14.00 -  16.00 uur
Dorpshuis Yulius

Elzengaarde 144
Hendrik-Ido-Ambacht

10.00 -  12.00 uur
Sportcentrum

Burg.  Kei jzerweg 110
Papendrecht

09.30 -  12.00 uur
Gemeentehuis 
W. van Vl ietstr.  6 

Oud-Bei jerland

14.00 -  16.00 uur
Vijf  Lelie's

Kerkstraat 33
Streefkerk

10.00 -  12.00 uur
Alblashof

De Alblashof 1a
Alblasserdam

14.00 -  16.00 uur
Polderwiel
Dudok-Erf  58

 Dordrecht

Vr: 14.00 -  18.00 uur
Za: 12.00 -  16.00 uur
Lindonk Zwijndrecht
Rotterdamseweg 137B

Zwijndrecht

M A  E N  D I W O  E N  D O V R  E N  Z A

Legitimatie
Neem een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart mee. 

Kinderen 
Kinderen tussen de 5 en 11 jaar kunnen alleen op afspraak terecht bij de vaste vaccinatielocatie.

Meer informatie over corona 
Wilt u meer informatie over de vaccinatie tegen corona? Kom dan gerust om uw vragen te stellen.
U kiest zelf of u de vaccinatie wilt.

Vaccineren
Vaccineren tegen het coronavirus is gratis, ook (Oekraïense) vluchtelingen zijn van harte welkom. 

Prikken in de buurt  
6 feb t/m 25 feb 

Gemeentenieuws

Blik op de raad

Rookvrije sport en 
speelplekken 
Omdat het CDA de 
oproep voor een 
rookvrije generatie 
steunt, hebben wij in 
de eerste raadsverga-
dering van 2023 het 
initiatief genomen en 
een motie ingediend 
voor rookvrije sport en 
rookvrije speelplekken 
in Alblasserdam.  
Kinderen moeten rookvrij buiten kunnen  
spelen. Een bordje of tegel met de tekst  
‘Deze plek is Rookvrij’ kan ook aanleiding zijn 
voor mensen om anderen aan te spreken op 
hun gedrag. We zijn met elkaar verantwoor-
delijk om een generatie rookvrij op te laten 
groeien. Met de hartelijke steun van PvdA, CU, 
D66 en SGP is deze motie aangenomen.  
Het college omarmt de motie en gaat deze 
uitvoeren! Een goed begin van het nieuwe 
jaar.

Rookvrije generatie
Afgelopen raadsver-
gadering hebben we 
verschillende belang-
rijke onderwerpen 
behandeld in de raad. 
Zo is D66 blij dat de 
wethouder zich in gaat 
zetten om het laad-
palen-beleid van de 
provincie te versnellen. 
Daarnaast hebben we 
als gemeente een grote 
stap gezet richting een rookvrije generatie in 
een fit en groen dorp. Wij zijn van mening dat 
kinderen het recht hebben om in een gezonde 
leefomgeving op te groeien. We tekenden 
daarom ook van harte mee met de ingediende 
motie.

Tevens was dit de laatste echte raadsvergade-
ring van burgermeester Jaap Paans. We bedan-
ken hem voor al zijn inzet voor Alblasserdam 
en voor de regio!

Regeltjes
Als gemeente kun je 
regels opleggen.  
Dat is belangrijk om te 
kunnen bereiken wat je 
wil. Als VVD vinden we 
dat je zorgvuldig moet 
omgaan met het  
stellen van regels. 
Regels moeten duide-
lijk en handhaafbaar 
zijn. Kun of wil je niet 
handhaven dan is het 
opleggen van regels niet de manier. Het gevoel 
betutteld te worden en ongeloofwaardigheid 
liggen dan al snel op de loer. Ook wij willen 
een rookvrije generatie en zien graag dat  
mensen gezond leven. Maar daar regeltjes 
voor maken terwijl je op voorhand weet dat 
je er niets mee gaat doen, past wat de VVD 
betreft niet. Voor ons de reden de ingediende 
motie niet te steunen. Mooi doel maar ver-
keerd middel dus.

Programma Stedelijk 
Waterbeheer
In Alblasserdam is het 
Programma Stedelijk 
Waterbeheer (PSW) 
vastgesteld. Voorheen 
werd dit Gemeentelijk 
Riolerings Plan (GRP) 
genoemd. We hebben 
de afgelopen tijd alle-
maal al gemerkt dat het 
veel en lang geregend 
heeft en dat de riolen het 
niet altijd aankunnen. In het nieuwe plan wordt 
gewerkt met een gemengde riolering.  
Regenwater wordt met een aparte leiding 
afgevoerd naar het oppervlaktewater. Dit is al 
gebeurd bij de vervanging van de riolering in 
de wijk Blokweer en gaat overal plaatsvinden. 
Uiteindelijk moet dat resulteren in minder wa-
teroverlast. Als inwoners kunnen we zelf ook wat 
doen, door minder tegels in de tuin te leggen en 
meer bomen en struiken te planten, zodat water 
gemakkelijker in de bodem wordt opgenomen.

Verenigingen en 
culturele instellingen 
in nood
De energieprijzen rijzen 
de pan uit. Niet alleen 
huishoudens, maar ook 
(sport)verenigingen 
en culturele instanties 
worden geraakt. Nog 
maar net bekomen van 
de coronacrisis, toen 
mensen niet mochten 
sporten, leden hun lid-
maatschap beëindigden en de kantineopbrengs-
ten opdroogden, krijgen zij nu wederom forse 
klappen. Naar aanleiding van schriftelijke vragen 
die de PvdA heeft gesteld aan het college, heeft 
de wethouder een toezegging gedaan om hier 
te zijner tijd (vanuit rijksgelden) financieel in 
te compenseren. Daarom een oproep aan de 
verenigingen om deze hulpvraag alvast aan de 
gemeente kenbaar te maken. Als laatste nog 
veel dank aan de vertrekkende burgemeester 
Paans. Alleen samen maken we Alblasserdam 
een betere plek om te wonen.

Begraafkosten
In de commissie 
behandelden we de 
beheerverordening 
begraafplaats. Deze 
was goed geactuali-
seerd en aangepast op 
verzoeken vanuit onze 
inwoners. Hierbij was 
een memo toegevoegd 
over de kostendek-
kendheid van de be-
graafplaats. Opvallend 
hierin was dat begraven in Alblasserdam bo-
vengemiddeld duur is. De SGP waardeert een 
respectvolle begrafenis op een begraafplaats 
met een hoge beeldkwaliteit, echter wel tegen 
redelijke kosten. Onze gemeente streeft als 
enige in de regio 100% kostendekkendheid na; 
nabestaanden betalen minimaal de onkosten. 
Wij stelden aanvullend nog enkele schriftelijke 
vragen: waarom zo’n enorm verschil in onze 
onderhoudskosten t.o.v. omliggende gemeen-
ten en zijn deze tarieven echt nodig voor de 
kostendekkendheid?

Herman Verweij – 
VVD

Tessa Stegman –  
D66

Jako Sterrenburg – 
ChristenUnie

André Ruikes – 
CDA

René Zonnebeld – 
PvdA

Corné van  
Werkhoven – SGP

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
hebben besloten de adresgegevens te wijzigen 
van:

Naam Geboren Datum 
  uitschrijving
Korotovskyi, M 16-12-1977 20-12-2022
Osalchuk, M 21-05-2004 20-12-2022
Yampolska, N 16-07-1965 20-12-2022

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) 
opgenomen adres is niet meer juist. Een nieuwe 
verblijfplaats is bij de gemeente niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de volgende 
adresgegevens opgenomen: 
Adres:   onbekend
Woonplaats:  onbekend
Land:   onbekend
De registratie als inwoner van Nederland is 
hiermee beëindigd.

De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven 
aan allerlei instellingen zoals: belastingdienst, 
uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorg-
verzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen 
zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, 
AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens 
met dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift 
naar het college van burgemeester en wethou-
ders. Dit doet u binnen zes weken na de dag 
van deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het 
college van burgemeester en wethouders,  
Postbus 2, 2950 AA  Alblasserdam.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de 
volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving 
van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
(bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie); de 
reden waarom u bezwaar maakt; het telefoon-
nummer waarop u overdag bereikbaar bent; de 
datum en uw handtekening.

Vergunningen & Bekendmakingen

Uitschrijving uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)

Nieuws



Gemeentenieuws

Zaaknummer:  Z-22-419276
Voor:    het plaatsen van een 

houtkachel met rookkanaal 
waarvan het rookkanaal zich 
deels aan de buitenzijde van 
de zijgevel bevindt.

Locatie:   De Boezem 7 
Datum ontvangst:  12 december 2022

Activiteit:  Bouw
Zaaknummer:  Z-22-419583
Voor:    Kunststof kozijnen plaatsen 

en gevelbekleding wijzigen
Locatie:   Kamgras 16 
Datum ontvangst:  19 december 2022
Activiteit:  Bouw

Zaaknummer:  Z-22-419648
Voor:   het wijzigen van de gevels 
Locatie:   Wattstraat 2 
Datum ontvangst:  20 december 2022
Activiteit:  Bouw

Zaaknummer:  Z-22-419813
Voor:   Aanvraag dakopbouw 
Locatie:   Batavierstraat 17 
Datum ontvangst:  24 december 2022
Activiteit:  Bouw

Zaaknummer:  Z-23-420999
Voor:    Nieuwbouw appartementen-

gebouw Residentie de Noord

Locatie:    West Kinderdijk (sectie 
A, nummer 8738/ perceel 
tegenover West Kinderdijk 
105 en 107) 

Datum ontvangst:  24 januari 2023
Activiteit:  Bouw

Zaaknummer:  Z-23-421087
Voor:    het plaatsen van een  

container op de  
parkeerplaats

Locatie:   De Wervel 1 
Datum ontvangst:  25 januari 2023
Activiteit:  Roerende zaken

Zaaknummer:  Z-23-421114
Voor:    het plaatsen van een keet/

toilet
Locatie:   De Drentsehof 27 B 
Datum ontvangst:  26 januari 2023
Activiteit:  Bouw

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, 
1 februari 2023

Geweigerde omgevingsvergunningen 

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

Zaaknummer:  Z-22-418774
Voor:   het kappen van 2 coniferen
Locatie:   Parallelweg 48 
Datum besluit:  19 januari 2023
Activiteit:  Kap

Bezwaar 
Tegen bovenstaande besluit kan een belang-
hebbende op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 
6 weken na verzending aan de aanvrager een 
bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. 
Een bezwaarschrift schorst niet de werking 
van het besluit waartegen het is gericht, tenzij 
bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is 
bepaald. 

Een verzoek om schorsing van het bestreden 
besluit kunt u indienen bij de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, sector 
bestuursrecht, 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:   

Zaaknummer:  Z-22-417740
Voor:    het realiseren van een 2 

laags aanbouw aan de  
bestaande woning  
(legalisatie)

Locatie:   Cortgene 31 
Datum besluit:  25 januari 2023
Activiteit:  Bouw

Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning tussen
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen:

Zaaknummer:  Z-22-419165
Voor:    het plaatsen van een 
   dakopbouw op de garage
Locatie:   Zeelt 72 
Datum ontvangst:  8 december 2022
Activiteit:  Bouw

Vergunningen & Bekendmakingen

  

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 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 – 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.

  




