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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 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.

Lokale bedrijven met internationale 
uitstraling 
Als je denkt aan een lokaal bedrijf met  
internationale uitstraling dan denk je al snel 
aan Oceanco. Toch zijn zij niet het enige 
bedrijf met een internationale klantenkring en 
een sterke lokale binding waar we als inwoners 
trots op mogen zijn.
  
Ter afsluiting van 2022 was ik, samen met  
collega de Gier, op werkbezoek bij Valk Welding 
aan de Staalindustrieweg. Nog een voorbeeld 
van een lokaal bedrijf met internationale  
uitstraling. Een bedrijf waar je als medewerker 
kunt groeien en waar je als student kunt afstu-
deren en een baan kunt vinden.  

Valk Welding werd 61 jaar geleden opgericht 
en is sinds de jaren '70 gevestigd in Alblas-
serdam. Het bedrijf is een voorloper op het 
gebied van lasrobotisering voor industriële 
bedrijven en heeft innovatie hoog in het vaandel 
staan. We kregen eerst een rondleiding van 
Remco Valk. Hij heeft het bedrijf in 1994 
overgenomen van zijn vader. Samen met hem 
en de huidige CEO Nederland, Adriaan Broere, 
gingen we vervolgens in gesprek over het 
ondernemersklimaat in Alblasserdam. 

Wat een passie hebben deze ondernemers 
voor hun bedrijf! Bij iedere robot in aanbouw 
wist Remco te vertellen voor welke klant de 
robot was, welke specifieke producten de 
lasrobot ging maken en welke medewerkers 
van Valk Welding bij de fabricage betrokken 
waren. Naast het produceren van de lasrobots 
heeft het bedrijf ook een eigen ontwikkelings-, 
software-, engineering- en onderhoudsafde-
ling. Daarnaast verzorgen ze de opleiding van 
klanten in een eigen trainingscentrum. 

Remco vertelde ons dat het bedrijf sinds 1994 
een behoorlijke groei heeft doorgemaakt.  
Toch is Valk Welding een familiebedrijf gebleven 
met een hechte band tussen de medewerkers 

en met een goed oog voor nieuw talent.  
Veel afstudeerstages zijn bij Valk Welding  
succesvol doorlopen met nieuwe producten 
als resultaat. 

Het bedrijf staat midden in onze samenleving. 
Samen met de gemeente Alblasserdam wil 
Valk Welding nadenken over het bereikbaar 
houden van ons dorp. Wat zijn de beste tijden 
voor medewerkers om naar het werk te komen? 
Hoe kan het logistieke proces beter worden 
ingericht zodat files worden vermeden? 

Ook in 2023 hopen we vaak het gesprek te 
mogen voeren met ondernemers zoals Remco 
en Adriaan die mee willen denken over maat-
schappelijke uitdagingen, bereikbaarheid en 
mobiliteit! 

Blik op ons college

Raads- en commissievergaderingen

De commissie Grondgebied en de commissie 
Bestuur en Samenleving vergaderen op dins-
dag 17 januari vanaf 19.30 uur in de Rederij. 
Agenda en stukken kunt u vanaf vrijdag 13 
januari vinden in het Raadsinformatiesysteem 
(RIS) op de website van de gemeente  
Alblasserdam. Wilt u inspreken bij de  

commissie? Meld dit zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk voor dinsdag 17 januari 12.00 
uur, bij griffier@alblasserdam.nl. 
 
De vergaderingen zijn live te volgen via  
alblasserdam.notubiz.nl/live of via de knop op 
de website van de gemeente Alblasserdam.

Nieuws

Afsluiting Van Eesterensingel 
Van dinsdag 17 januari om 7.00 uur ‘s ochtends 
tot vrijdag 20 januari om 16.00 uur ’s middags 
is een deel van de Van Eesterensingel dicht. 
Het gaat om het stuk tussen de kruisingen met 
de Zeilmakerstraat en de Plantageweg.  
Het straatwerk wordt hersteld. Dit is nodig 
omdat het beschadigd is geraakt tijdens de 

afgelopen vorstperiode. 
Om de reparatie uit te voeren, wordt het stuk 
weg afgesloten. Doorgaand verkeer wordt 
omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen 
er wel langs. Voor de winkels kan er tijdelijk 
niet geparkeerd worden. Parkeren kan op het 
Wilgenplein. 

Nieuws

GEZOND 

VERSTAND



Gemeentenieuws

Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam maakt bekend dat op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) het ontwerp bestemmingsplan  
Polderstraat 91a en het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden geluid Polderstraat 91a vanaf 
donderdag 12 januari 2023 tot donderdag 23 
februari 2023 voor een ieder ter inzage liggen. 

Plangebied
Het voornemen bestaat om op de locatie Pol-
derstraat 91a te Alblasserdam, op het perceel 
aan de achterzijde van de woning op nummer 
91, een nieuwe vrijstaande woning te realise-
ren. Hiertoe zal de aanwezige bebouwing op 
deze locatie worden gesloopt. Het betreffende 
perceel omvat een voormalige bedrijfslocatie en 
kent de bestemming ‘bedrijf’. De realisatie van 
een nieuwe woning op deze locatie is daarom 
in strijd met het bestemmingsplan. Met het 
ontwerp bestemmingsplan wordt een passend 
planologisch-juridisch kader geboden voor deze 
ontwikkeling. In de afgelopen periode is het 
plan, mede op basis van vooroverlegreacties, 
geoptimaliseerd en nader onderzocht.  
Deze reacties en ambtshalve toetsing hebben 
aanleiding gegeven om meerdere gewijzigde 
teksten op te nemen in het ontwerp bestem-
mingsplan. Voor de inhoud wordt verwezen naar 
de Nota van vooroverleg die deel uitmaakt van 
de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan.

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbeho-
rende stukken zijn ook digitaal in te zien en te 
downloaden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0482.bppolderstraat91a-ON01).

M.e.r.-beoordelingsbesluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten 
dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden 
opgesteld. De m.e.r. procedure is niet van 
toepassing. Uit het ontwerp bestemmingsplan 
blijkt dat zich door de voorgenomen activiteit 
geen belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu voordoen die het opstellen van een 
milieueffectrapport noodzakelijk maken.

Ontwerp besluit hogere grenswaarden 
geluid
Omdat de locatie gelegen is binnen de geluids-
zone van het industrieterrein ‘Aan de Noord 
e.a., is op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) 
akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het  
onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrens-
waarde voor wegverkeerslawaai uit de Wgh 
wordt overschreden. Door het opnemen van 
voorwaarden in het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden geluid wordt voldaan aan het 
wettelijk kader van de Wgh waarmee de reali-
satie van een nieuwe woning op deze locatie 
mogelijk is. 

Zienswijzen
In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht in relatie tot artikel 3.38 van 
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van 
de Wet geluidhinder liggen het ontwerp be-
stemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden geluid gedurende 6 weken (vanaf 
donderdag 12 januari 2023 tot donderdag 23 
februari 2023) ter inzage voor zienswijzen. 
Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat 
de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te 
reageren door middel van het indienen van 
een zienswijze. U kunt uw zienswijze tegen 
het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de 
gemeenteraad en tegen het ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden geluid bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van  
Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA, Alblasserdam. 
Ook het indienen van een mondelinge ziens-
wijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij 
voorkeur uiterlijk één week voor het einde van 
de terinzagelegging, een afspraak te maken  
met de Gemeente Alblasserdam via telefoonnum-
mer 14078. Het is niet mogelijk telefonisch uw 
zienswijze kenbaar te maken.

Vergunningen & Bekendmakingen

Ontwerp bestemmingsplan en  
ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
geluid Polderstraat 91a

Nieuws

Informatie over energie besparen

De energieprijzen blijven hoog. Dus is het slim 
om te kijken hoe je energie kunt besparen.  
Want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet te 
betalen. 

Informatieavonden
Om Alblasserdammers hiermee te helpen,  
organiseert de gemeente informatieavonden.  
We doen dit samen met Woonkracht10, 
Stichting Welzijn Alblasserdam en de stichting 
Drechtse Stromen. 
Tijdens de bijeenkomsten geven we uitleg over 

energiebesparing. Ook worden er energiebespa-
rende artikelen, zoals ledlampen, radiatorfolie 
en tochtstrips uitgedeeld, zodat bewoners direct 
thuis aan de slag kunnen. 

De bijeenkomsten zijn op:
-  23 januari om 19.00 in het buurthuis de Pion 

(Waalsmondelaan 102)
-  22 februari om 19.00 in het Anker 
 (Waalsmondelaan 16) 
Iedereen is van harte welkom. Deelname is gratis 
en vooraf aanmelden is niet nodig. 

Nieuws

Mededeling over graven waarvan  
uitgiftetermijn is verlopen

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 her-
begraven 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.

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.


