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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.� xi.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.

15 maart: verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 

Waarom uw stem belangrijk is 
Op woensdag 15 maart stemmen we voor de 
Provinciale Staten en voor de Waterschappen. 
Maar wat doen de provincie Zuid-Holland en het 
Waterschap eigenlijk?

Provinciale Staten
De provincie Zuid-Holland neemt beslissingen 
over belangrijke zaken als natuur en water, de 
provinciale wegen, de bussen en haltes tussen de 
gemeentes en de plek waar bedrijven, woningen, 
wegen en natuurgebieden komen. Door te stem-
men bepaalt u mee wie de 

beslissingen over deze onderwerpen nemen. 
Daarmee heeft u invloed op te maken keuzes en 
besluiten in uw leefomgeving.

Waterschap Rivierenland
Het Waterschap zet zich iedere dag in voor vol-
doende (schoon) water, stevige dijken en veilige 
(vaar)wegen. Het gaat specifi ek onder meer over 
droogte en wateroverlast, hogere dijken en de 
staat van het rioolwater. U kiest op woensdag 15 
maart het nieuwe bestuur van het Waterschap 
Rivierenland.

Relatieproblemen? Samen Verder! 
De gemeente Alblasserdam heeft in samen-
werking met Nicole Coaching en Vivenz het 
programma Samen Verder opgezet. In dit 
programma wordt inwoners van Alblasserdam 
kosteloos begeleiding bij relatieproblemen en/
of scheiding aangeboden. Aan zowel ouders 
als kind. 

Het aantal echtscheidingen In Nederland 
neemt toe, ook in Alblasserdam. Hoe heftiger 
de echtscheiding is, hoe groter de gevolgen 
kunnen zijn voor het gezin. Dat moet zoveel 
mogelijk worden voorkomen.

Voor ouders…
Samen Verder bestaat uit twee onderdelen: 
relatiemediation en begeleiding bij scheiding. 
Het programma biedt ondersteuning bij het 
investeren in de relatie. Relatiegesprekken 
kunnen helpen de oorzaak van achterliggende 
problemen in een relatie te vinden en helpen 
bij het vinden van oplossingen om samen 
verder te gaan. Een mediator helpt hierbij. 
Ook als wordt besloten om alsnog uit elkaar te 
gaan, biedt de mediator begeleiding. 

… en kinderen
Samen Verder biedt daarnaast ook kosteloos 
ondersteuning aan ouders en kinderen in 
scheidingssituaties. Dit gaat volgens het 
programma De Kinderen Scheiden Mee. Dit is 
een bewezen effectief programma, waar met 
de methodiek het Zandkastelenprogramma® 

gewerkt wordt. Het programma helpt om een 
scheidingsperiode vol onzekerheden en mo-
gelijke problemen soepeler te laten verlopen. 
De verwerking van de scheiding wordt bij de 
kinderen zo goed mogelijk op gang gebracht.

Binnen het project Samen Verder bestaat ook 
nog de mogelijkheid tot kosteloze begeleiding 
bij scheiding in de vorm van kindercoaching.

Voor meer informatie en voor het aanmelden 
kan contact opgenomen worden met Nicole 
coaching en met Vivenz. www.nicolecoaching.
nl/06-28948042 of www.vivenz.nl/088-1237007.  
Ook kunt u bij Het Brughuis terecht voor vragen 
en meer informatie; Ieplaan 1, Alblasserdam of 
u kunt bellen naar 078-202 11 11.

NieuwsNieuws

Wie mogen er stemmen?
Bij de verkiezingen Provinciale Staten en Wa-
terschappen gelden andere voorwaarden om 
te mogen stemmen. U mag stemmen bij de 
verkiezingen Provinciale Staten als u:

•  18 jaar of ouder bent op de dag van het 
stemmen (15 maart 2023)

• de Nederlandse nationaliteit heeft
•  op 30 januari 2023 staat ingeschreven in de 

BRP (Basisregistratie Personen)
•  niet uitgesloten bent van het kiesrecht

U mag stemmen bij de verkiezingen 
 Waterschappen als u:
• 18 jaar of ouder bent op de dag van het  
 stemmen (15 maart 2023)
•  de Nederlandse nationaliteit heeft of een 

EU-burger bent
•  geen EU-burger bent en op 30 januari 

een geldig verblijfstitel heeft
• op 30 januari 2023 staat ingeschreven in  
 de BRP
• niet uitgesloten bent van het kiesrecht

U krijgt 2 stempassen als u mag stemmen 
voor beide verkiezingen. Een voor de 
Provinciale Staten en een voor de 
Waterschappen.

Waar kunt u stemmen?
Kijk voor alle stembureaus in Alblasserdam op 
alblasserdam.nl/verkiezingen

Hulp nodig?
Hebt u hulp nodig bij uw stemkeuze? 
Ga dan naar www.stemwijzer.nl 
(Provinciale Staten) en 
www.waterschapsverkiezingen.nl 
(waterschappen).

Vergunningen & Bekendmakingen

Aanvraag vergunning voor BCTN 
Waterstof op de locatie Nieuwland Parc 429 te Alblasserdam zaaknummer Z-23-420160

De Gemeente Alblasserdam heeft een aan-
vraag voor een omgevingsvergunning ontvan-
gen. De vergunning is aangevraagd voor BCTN 
Waterstof op de locatie Nieuwland Parc 429 te 
Alblasserdam.

Waarom publiceert de gemeente dit be-
richt?
Een omgevingsvergunning wordt bij de 
gemeente aangevraagd om toestemming te 
krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, 
kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat 
de gemeente u weten dat er misschien iets 
verandert in uw omgeving. Dan kunt u hier op 
tijd op reageren.

Wanneer neemt de gemeente een besluit 
over de aanvraag van de vergunning?
Waarschijnlijk neemt de gemeente voor 12 
april 2023 een defi nitief besluit over de aan-
vraag van de vergunning. Als de gemeente van 
plan is de vergunning te verlenen, publiceert 
de gemeente daarover een nieuw bericht. 
Vanaf dat moment kunt u de vergunning die de 
gemeente van plan is te verlenen bekijken en 
hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de 
vergunning?
U kunt nu alvast de aanvraag van de vergun-
ning bekijken en hierover vragen stellen. Hier-
voor kunt u contact opnemen met de gemeen-
te. Dit kan via het telefoonnummer 14078.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen:

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

gebouw Residentie de Noord
Locatie:    kadastraal perceel 

ABS01-A-8820
Datum ontvangst:  24 januari 2023
Activiteit:   Bouw

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

keet/toilet
Locatie:   De Drentsehof 27 B
Datum ontvangst:  26 januari 2023
Activiteit:   Roerende zaken

Zaaknummer:  Z-23-421709
Voor:    Het plaatsen van een 

hoogwerker
Locatie:   Plantageweg 35
Datum ontvangst:  6 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-23-421983
Voor:    het splitsen van het 

pand in 2 extra 
appartementsrechten

Locatie:   Haven 1
Datum ontvangst:  13 februari 2023
Activiteit:    Handelen in strijd met 

regels RO

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, 
woensdag 22 februari 2023

Algemene Plaatselijke verordening 

Binnengekomen aanvragen met datum 
ontvangst tussen: 7 februari 2023 en 
19 februari 2023

Zaaknummer:  Z-23-421856
Omschrijving:   het houden van een 

collecte voor Stichting 
Reuma Nederland van 
20 t/m 25 maart 2023

Locatie:   te gemeente Alblasserdam
Datum ontvangst:  6 februari 2023

Verleende vergunningen met datum besluit 
tussen: 7 februari 2023 en 19 februari 2023

Er zijn vergunningen verleend voor:
Zaaknummer:  Z-23-420909
Omschrijving:   standplaats voor de 

verkoop van paling en zalm 
van 4 maart tot 
25 november 2023

Locatie:    Wilgenplein 1 te gemeente 
Alblasserdam

Datum besluit:  7 februari 2023

Zaaknummer:  Z-23-421441
Voor:    standplaats voor de 

verkoop van paling en zalm 
van 11 februari t/m 23 
december 2023 

Locatie:    Wilgenplein 1 te gemeente 
Alblasserdam

Datum besluit:  15 februari 2023

Zaaknummer:  Z-23-421856
Voor:    het houden van een 

collecte voor Stichting 
Reuma Nederland van 
20 t/m 25 maart 2023

Locatie:   te gemeente 
   Alblasserdam
Datum besluit:  15 februari 2023

Bezwaar
Als u het niet eens bent met bovenstaande 
besluiten, kunt u binnen zes weken na dagte-
kening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het 
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 
U dient uw bezwaarschrift te richten aan: het 
College van Burgemeester en Wethouders óf 
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.

Wist u dat alle vergunningen en 
bekendmakingen ook online te 
vinden zijn? Scan de code om naar 
onze website toe te gaan.




