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Democratie 
Deze week is Jan Willem Boersma voor-
gedragen als nieuwe burgemeester van  
Alblasserdam. De afgelopen tijd heeft een  
vertrouwenscommissie een zorgvuldig sollicita-
tieproces doorgelopen. In de commissie zitten 
fractievoorzitters van partijen in onze gemeen-
teraad en de Commissaris van de Koning.  
De gemeenteraad, de Alblasserdammers die 
door jullie als kiezers zijn gekozen, vergaderde 
hier maandag over en heeft een kandidaat 
voorgedragen. Die wordt 30 maart geïnstal-
leerd. Ik zie dit als een mooi democratisch 
proces. 
 
Kinderburgemeester
Maar er komt nóg een nieuwe burgemeester! 
Bij zijn afscheid als burgemeester heeft 
Jaap Paans een cheque geschonken om een 
ambtsketen voor een kinderburgemeester aan 
te schaffen. We verwachten dat deze rond de 
zomer gekozen wordt. Eerst gaan kinderen 
debatteren over wat een kinderburgemeester 
kan doen. Op deze manier zijn ook onze jonge 
inwoners betrokken bij de democratie. 
 
Verkiezingen
Binnenkort is er een verkiezingsdag: op 15 
maart 2023 zijn de verkiezingen voor de 
provinciale staten en het waterschap. Heel veel 
inwoners zetten zich in voor de bemensing van 
de stembureaus. Achter de schermen gebeurt 
al veel: er zijn kieslijsten opgesteld, er worden 
campagneposters gemaakt en geplakt en er 
staan honderden mensen klaar om namens 
jullie mee te denken en te beslissen. Ik hoop 
van harte dat u allen uw stem laat horen op 15 
maart a.s. Democratie is een groot goed.
 
Provincie en waterschap
Door te stemmen heeft u als inwoner invloed 
op de keuzes die de provincie en het water-
schap maken en het geld dat daarvoor uitge-
geven wordt. Vanuit het Rijk worden er veel 
taken gedelegeerd naar de provincie. De pro-
vincie Zuid-Holland zet zich in op het terrein 
van veiligheid, bereikbaarheid, huisvesting, 
erfgoed, natuur en milieu. Het Waterschap 

De gemeenteraad van Alblasserdam vergadert 
op dinsdag 14 februari in de raadzaal van  
De Rederij. Agenda en stukken treft u in het 
Raadsinformatiesysteem (RIS) op de website van 
de gemeente Alblasserdam. Wilt u inspreken 
bij de raad? Meld dit dan zo spoedig mogelijk, 

Rivierenland, waar Alblasserdam bij hoort, 
beschermt ons tegen het water met projecten 
als "ruimte voor de rivier" en dijkverhoging. 
En dat die bescherming met een stijgende 
zeespiegel steeds urgenter wordt, lijkt me 
duidelijk. 

Vertrouwen
Ik weet dat het vertrouwen in de democratie 
en in politici op dit moment niet groot is. 
Als wethouder ben ik me er bewust van dat 
gedane beloften regelmatig bijgesteld moeten 
worden. We moeten hard werken om vertrou-
wen niet te beschamen en wel te versterken. 
En toch wil ik hier benadrukken dat het een 
zegen is dat we in een vrij land leven waar 
ieders stem stelt. 

Stem
Daarom sta ik als lijstduwer op beide kieslijsten. 
Omdat ik van onze democratie hou en het 
belangrijk vind om te kunnen stemmen.  
Kom op 15 maart uw huis uit om te stemmen 
of geef een volmacht af aan een ander.  
Doe mee, om onze democratie recht te doen. 

Margreet de Deugd
Wethouder

maar uiterlijk dinsdag 14 februari 12.00 uur, 
bij griffier@alblasserdam.nl, dan ontvangt u 
nadere informatie. De vergadering kunt u  
live volgen via alblasserdam.notubiz.nl/live  
of via de website van de gemeente  
Alblasserdam.      

Blik op ons college
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Zitting gemeentelijk stembureau 
Op 16 maart 2023 stelt de gemeente Alblas-
serdam een gemeentelijk stembureau (GSB) 
in. Dit is voor de verkiezing van de leden van 
de Provinciale Staten van Zuid-Holland en voor 
het algemeen bestuur van het waterschap 
Rivierenland op 15 maart 2023.

Het GSB zit in de Rederij, Cortgene 2, 2951 ED 
Alblasserdam. Het GSB heeft een zitting op 
donderdag 16 maart 2023 vanaf 09.00 uur.  
Als het GSB de werkzaamheden niet op  
donderdag 16 maart 2023 afrondt, dan 
verdagen zij de zitting. In dat geval hervat het 
GSB de zitting op hetzelfde adres op vrijdag 17 
maart 2023. De zitting start dan weer om  
09.00 uur.

Het GSB controleert tijdens deze openbare 
zitting de processen-verbaal. Deze processen-
verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de 
stemmen van de verkiezingen van 15 maart 
2023. Dit geldt voor de verkiezing van de leden 
van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.  
En voor de verkiezing van de leden van het alge-
meen bestuur van het waterschap Rivierenland. 
Stelt het GSB fouten vast? Dan zal het GSB de 
stembus waar het om gaat opnieuw laten tellen. 
Na alle controles maakt de voorzitter van het 
GSB in de Rederij de uitkomsten van de tellin-
gen bekend. Ook maken zij van elke verkiezing 
een proces-verbaal met de uitslag.

Meer informatie
Meer informatie over de verkiezingen staat op 
www.alblasserdam.nl/verkiezingen.
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Stembureaus verkiezingen Provinciale 
Staten en Waterschappen 

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten en Waterschappen. 
Dit jaar kunt u niet eerder stemmen in de 
dagen ervoor. U kunt dus alleen op 15 maart 
2023 stemmen.

Overzicht stembureaus in Alblasserdam
U kiest zelf in welk stembureau van Alblasserdam 

u gaat stemmen. De stembureaus zijn open van 
7.30 uur tot 21.00 uur. Alle stembureaus in Al-
blasserdam zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Het kan voorkomen dat de plek van een  
stembureau kort voor de verkiezingen nog 
verandert. Als dit zo is, dan leest u dat op  
www.alblasserdam.nl/verkiezingen.

Meer informatie
Meer informatie over de verkiezingen staat op www.alblasserdam.nl/verkiezingen.

Overzicht stembureaus 

De Damsteen Cortgene 10

Stichting De Poort Randweg 141

De Loopplank Pieter de Hoochplaats 1

MFC Maasplein Maasstraat 30

Sportpark Molenzicht Groen van Prinstererstraat 107

De Rederij (gemeentehuis) Cortgene 2

Het Brughuis Ieplaan 2

De Postduif Randweg 104

De Ontmoetingskerk Blokweerweg 75

Fatimakerk Parallelweg 7

  

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

Naam Geboren Datum  
   uitschrijving
Erse Almodin, K 29-09-2017 15-12-2022
Erse Almodin, R 03-07-2019 15-12-2022
Erse Almodin, N  07-10-2008 15-12-2022
Penna Erse, F 13-10-1980 15-12-2022

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 
zorgverzekeraars. 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 waar-
tegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld een kopie 
van deze publicatie); de reden waarom u bezwaar 
maakt; het telefoonnummer waarop u overdag 
bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.

Vergunningen & Bekendmakingen
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Mededeling over graven waarvan  
uitgiftetermijn is verlopen

Inwoners mogen per wijk meedenken 
over fit en groen Alblasserdam 

De gemeente gaat na 1 juli 2023 grafbedekkingen 
verwijderen van algemene graven waarvan de 
uitgiftetermijn van 20 jaar is verlopen. Het gaat 
om de volgende graven:
•  Vak Z, lijn 09 - hierin is begraven van  

8 september 2001 tot en met 5 juni 2002 
•  Vak Z, lijn 08 – hierin is begraven van 10 juni 

2002 tot en met 25 juni 2003
Bent u belanghebbende van één van deze 
graven? Lees dan onderstaande informatie en 
neem zo nodig tijdig contact met ons op.

Herbegraven of cremeren
U kunt de stoffelijke resten laten opgraven en 
herbegraven. Op de Oude Torenhof is herbe-
graven mogelijk in een nieuw of bestaand  
particulier graf. Hieraan zijn kosten verbonden. 
Zie daarvoor onze tarievenverordening.  
Het is ook mogelijk de stoffelijke resten te laten 
cremeren of op een andere begraafplaats te 
laten herbegraven. Neem in dat geval ook tijdig 
contact op met het betreffende crematorium 
of begraafplaats voor het regelen van vervoer 
en de nieuwe bestemming, en hun tarieven. 
Hiervoor kunt u ook een uitvaartonderneming 
inschakelen. Een aanvraag voor opgraven en 
herbegraven of cremeren dient uiterlijk 25 juni 
2023 bij ons ontvangen te zijn.

De komende zes maanden gaat de gemeente 
met inwoners in gesprek over hoe Alblas-
serdam de komende jaren fit en groen gaat 
worden. Hiervoor organiseert de gemeente 
per wijk een bijeenkomst, een wijkwandeling 
en inloopuurtjes. Het is ook mogelijk ideeën te 
plaatsen op suggestieborden in de wijk of in de 
brievenbus te doen van het ideeënvraagteken 

Ruimen stoffelijke resten
Kiest u niet voor herbestemming van de stof-
felijke resten, dan worden deze op een later  
moment geruimd. Hierover wordt niet individu-
eel gecorrespondeerd. Dit wordt wel gepubli-
ceerd via de daarvoor bestemde kanalen.  
Bij ruiming blijven de stoffelijke resten op de 
Oude Torenhof, in een anoniem verzamelgraf.

Ophalen of vernietigen grafbedekking
Bent u belanghebbende en u wilt niet laten  
opgraven, maar wel het monument ophalen? 
Laat dit dan tijdig weten aan onze beheerder, 
via telefoonnummer 06-23748676. Alle reste-
rende gedenktekens en voorwerpen worden  
na 1 juli 2023 verwijderd en vernietigd.

Meer informatie
De gemeente stuurt zoveel mogelijk belangheb-
benden van deze graven een brief met infor-
matie. Heeft u geen brief gekregen maar bent 
u wel belanghebbende en wilt u een aanvraag 
doen voor herbegraven of cremeren?  
Neem dan contact met de gemeente op via  
gemeente@alblasserdam.nl, of neem contact 
op met onze Begraafplaatsadministratie,  
Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam of telefoon-
nummer 14-078.

op het Raadhuisplein. Inwoners kunnen er 
ook voor kiezen een vragenlijst in te vullen op 
praatmee.alblasserdam.nl. 

De gemeente gaat de inbreng samenbrengen 
in de omgevingsvisie voor Alblasserdam. 
Meer uitleg hierover staat ook op praatmee.
alblasserdam.nl

praatmee.alblasserdam.nl
Lees meer over deze bijeenkomsten op

UITNODIGING
WIJK CENTRUMWIJK CENTRUM

ALBLASSERDAM WIL IN 2050 EEN FIT EN GROEN DORP IN DE POLDER ZIJN. 
HOE WE DAT GAAN WORDEN? WE HOREN GRAAG HOE JIJ DAT ZIET!

KUN JE ER NIET BIJ ZIJN? VUL DE ONLINE VRAGENLIJST IN!
DATUM & TIJD: HEEL FEBRUARI 

LOCATIE: PRAATMEE.ALBLASSERDAM.NL

Activiteit Dag-Datum Tijdstip (Start)Locatie

Wijkwandeling Za 4 februari 10.00 - 12.00 Ingang Rederij*

Suggestiebord
Wo 8 februari 15.00 - 17.00 Winkelcentrum Makado

Vr 10 februari 10.00 - 13.00 Winkelcentrum Makado

Wijkavond Do 16 februari 19.30 - 21.00 Cultureel centrum Landvast

Pop-up/ 
inloop-uurtjes

Ma 20 februari 13.00 - 17.00 Werkcafé Rederij*

Wo 22 februari 13.00 - 17.00 Werkcafé Rederij*

Do 23 februari 10.00 - 13.00 Werkcafé Rederij*

Vr 24 februari 13.00 - 17.00 Werkcafé Rederij*

Za 25 februari 10.00 - 13.00 Werkcafé Rederij*

*Gemeentehuis, Cortgene 2praatmee.alblasserdam.nl
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Uitschrijving uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)
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Vergunningen & Bekendmakingen

Binnengekomen aanvragen met datum  
ontvangst tussen: 31 januari 2023 en 6 
februari 2023

Zaaknummer:  Z-22-418095
Datum ontvangst: 15 november 2022
Omschrijving:   aanvraag evenement voor 

het het organiseren van de 
18e truckerstocht door de 
Alblasserwaard op 13 mei 
2023

Locatie:    start te  gemeente 
   Alblasserdam

Zaaknummer:  Z-23-420293
Datum ontvangst:  6 januari 2023
Omschrijving:   aanvraag voor het houden 

van een huis-aan-huis  
textielinzameling in 2024 
voor de Salvatoriaanse 
hulpactie

Locatie:   gemeente Alblasserdam

Zaaknummer:  Z-23-420162
Datum ontvangst: 4 januari 2023
Omschrijving:   aanvraag voor het houden 

van een huis-aan-huis  
textielinzameling in 2024 
voor Terre des Hommes

Locatie:   gemeente Alblasserdam

Zaaknummer: Z-23-420909
Datum ontvangst: 20 januari 2023
Omschrijving:   aanvraag standplaatsver-

gunning voor de verkoop 
van paling en zalm van  
4 maart tot 

   25 november 2023

Locatie:    Wilgenplein te gemeente 
Alblasserdam

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, Postbus 8, 3300 AA  
Dordrecht.

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 be-
zwaar 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.

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

Zaaknummer:  Z-22-419471
Voor:   het plaatsen (tijdelijk)  

ketenpark op openbare weg 
t.b.v. werkzaamheden Albert 
Heijn

Locatie:  Makado-Center 41
Datum besluit:  1 februari 2023
Activiteit:  Roerende zaken

Zaaknummer:  Z-22-419648
Voor:   het plaatsen van een twee 

logo's op het gebouw
Locatie:  Wattstraat 2
Datum besluit:  2 februari 2023
Activiteit:  Bouw

Zaaknummer:  Z-22-419797
Voor:   constructieve wijzigingen 

woning
Locatie:  Van Eesterensingel 246
Datum besluit:  3 februari 2023
Activiteit:  Bouw

Zaaknummer:  Z-22-419813
Voor:  Aanvraag dakopbouw 
Locatie:  Batavierstraat 17
Datum besluit:  1 februari 2023
Activiteit:  Bouw

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

op de parkeerplaats
Locatie:  De Wervel 1
Datum besluit:  2 februari 2023
Activiteit:  Roerende zaken

Inzage 
De beschikking en andere ter zake zijnde stuk-
ken liggen van ## 2020 tot en met ## 2020 ter 
inzage. 
De stukken kunnen worden ingezien na telefoni-
sche 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 tele-
foonnummer 14078, de naam van de gemeente 
dient vervolgens te worden ingesproken. 

Bezwaar 
Tegen bovenstaande besluiten kan een be-
langhebbende 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 aanvragen om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken:   

Zaaknummer:  Z-22-419088
Voor:  dakkapel voorzijde woning
Locatie:  Pijlstoep 36
Datum besluit:  30 januari 2023
Activiteit:  Bouw

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

Zaaknummer:  Z-23-420229
Voor:   het kappen van een zieke 

acacia boom
Locatie:  Vijverhof 9
Datum ontvangst: 6 januari 2023
Activiteit:  Kap

Zaaknummer:  Z-23-420603
Voor:   het plaatsen van zonnepane-

len tegen de verticale gevel
Locatie:  De Wervel 50
Datum ontvangst: 17 januari 2023
Activiteit:  Bouw

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

ner op de parkeerplaats
Locatie:  De Wervel 1
Datum ontvangst: 25 januari 2023
Activiteit:  Roerende zaken

Zaaknummer:  Z-23-421134
Voor:   het kappen van 3 bomen  

(2 els en 1 berk)
Locatie:  Blokweerweg 22
Datum ontvangst: 26 januari 2023
Activiteit:  Kap

Zaaknummer:  Z-23-421216
Voor:   het plaatsen van een  

reclamebord
Locatie:  Kelvinring 27 a
Datum ontvangst: 30 januari 2023
Activiteit:  Reclame

Zaaknummer:  Z-23-421225
Voor:   het verwijderen van  

metselwerk en hekken
Locatie:  Rijnstraat 130
Datum ontvangst: 30 januari 2023
Activiteit:  Bouw

Zaaknummer:  Z-23-421474
Voor:   vervangen schoorsteen met 

stalen constructie
Locatie:  Edisonweg 16

Datum ontvangst: 2 februari 2023
Activiteit:  Bouw

Zaaknummer:  Z-23-421623
Voor:  zonnepanelen plaatsen
Locatie:  Cortgene 35
Datum ontvangst: 3 februari 2023
Activiteit:  Bouw, Monument

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 8 februari 2023




