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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.

Een gezond en duurzaam 2023

Uitzonderlijk warm, zo begon het nieuwe jaar 
2023. En je hoort steeds vaker dat 'het weer 
uitzonderlijk' was. Door de uitstoot van CO2 
en andere broeikasgassen verandert ons  
klimaat. We krijgen vaker te maken met extremen 
in kou, warmte, droogte en regenval. 

Noodzaak
Het is onmogelijk om alle patronen die bijdragen 
aan klimaatverandering in één jaar volledig te 
veranderen. Maar het is wel mogelijk om met 
kleine stapjes een nieuwe weg in te slaan.  
En bovendien kan het ineens snel gaan.  
Denk maar aan de coronaperiode. Van de ene 
op de andere dag stonden kantoren leeg en 
schakelden we massaal over op thuiswerken. 

Iets vergelijkbaars gebeurde tijdens de ener-
giecrisis. Wie had kunnen denken dat we in 
2022 massaal aan onze thermostaat zouden 
gaan draaien?! Doordat we het rechtstreeks via 
de gasmeter in onze portemonnee voelden, 
was de noodzaak om te veranderen groot en 
kwamen we in beweging. Wat gebeurt er als die 
financiële prikkel straks wegvalt, bijvoorbeeld 
als de oorlog in Oekraine stopt? Is de noodzaak 
om het energieverbruik te veranderen dan 
weg? Nee! De noodzaak om van de fossiele 
brandstoffen af te komen, is nog net zo sterk 
als voor de oorlog. Het klimaat heeft ander 
gedrag van ons nodig. 

Praktische maatregelen
Daarom denk ik dat het goed is om nu in 
actie te komen. Om te handelen alsof de 
prijzen hoog zijn en hoog blijven. Maatregelen 
nemen kan gelukkig al heel klein! Minder gas 
= minder energie. Kijk eens hoe je dat in jouw 
situatie bewerkstelligt. Als gemeente gaan we 
zelf ook aan de slag met onze eigen panden. 
En we helpen inwoners en ondernemers met 
eenvoudige tips en trucs of praktische maat-
regelen. 

Zo is er binnenkort de witgoed-actie voor 
inwoners met een laag inkomen. Zij krijgen 
een brief en kunnen met een tegoedbon een 
oud energie-slurpend apparaat (bijvoorbeeld 
koelkast of wasmachine) inruilen voor een 
energiezuinig exemplaar. Zo besparen zij  
kosten en wij het klimaat. Deze actie is een 
mooi voorbeeld hoe we de komende jaren 
met elkaar praktische oplossingen willen 
Inzetten om meerdere doelen te bereiken.  
Dat doen we als gemeente natuurlijk niet 
alleen. We werken nauw samen met diverse 
partners zoals Woonkracht10, de Drechtse 
stromen en de SWA. Samen gaan we aan de 
slag om ons dorp fit & groen te maken én te 
houden. 

Ik wens u allen een gezond en duurzaam 
2023!

Marten Japenga, 
wethouder duurzaamheid

Blik op ons college
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De gemeenteraad van Alblasserdam vergadert 
op dinsdag 24 januari in de raadzaal van De  
Rederij. Agenda en stukken treft u vanaf 
donderdag 19 januari in het Raadsinformatie-
systeem (RIS) op de website van de gemeente 
Alblasserdam. Wilt u inspreken bij de raad? 

Op 26 januari 2023 vergadert de gemeentelijke 
Straatnaamadviescommissie in de Rederij, 
Cortgene 2, vanaf 14.30 uur. Zij behandelt dan 
het verzoek van het bestuur van Landvast om 
de heer J.K. Ambags te vernoemen. Hij was 
bijna 30 jaar penningmeester van de Oude 
Wipmolen en later Landvast. Ook was hij een 
tijd gemeenteraadslid en 5 jaar wethouder.  

Meld dit dan zo spoedig mogelijk, maar  
uiterlijk dinsdag 24 januari 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.       

Hij overleed in 2011 op 69-jarige leeftijd. 

De vergadering van de Straatnaamadviescom-
missie is openbaar. Wilt u gebruik maken  
van het spreekrecht? Meldt u dan vóór  
25 januari 2023, 12.00 uur bij de secretaris 
van de commissie mevrouw C. Corbeau, 
c.m.corbeau@alblasserdam.nl.

Nieuws

Aanvragen volmacht en kiezerspas

Gemeentelijke adviescommissie 
Straatnaamgeving vergadert

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen 
Provinciale Staten en Waterschappen.

Kiezerspas aanvragen
Wilt u stemmen in een andere gemeente? 
Vraag dan een kiezerspas aan. Daarmee stemt 
u in een andere gemeente. Bij de Provinciale 
Staten moet de andere gemeente wel binnen 
de provincie Zuid-Holland liggen. Bij het water-
schap moet de gemeente binnen de grenzen 
van het Waterschap Rivierenland vallen.  
U vraagt de kiezerspas online aan op  
www.alblasserdam.nl/verkiezingen. Of schriftelijk 
of aan de balie van de gemeente. Online en 
schriftelijk kan tot 10 maart 17.00 uur. Aan de 
balie kan op afspraak tot 14 maart 12.00 uur. 
Neem wel uw identiteitsbewijs mee.   

Volmacht aanvragen
Kunt u niet naar een stembureau, maar wilt u wel 
stemmen? U vraagt dan een andere kiezer om 
namens u te stemmen. Dit heet een volmacht 
afgeven. Het makkelijkst is het om de achterkant 

van de stempas in te vullen. U moet beiden uw 
handtekening zetten. Geef een kopie van uw rij-
bewijs, paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning 
mee. Verder gelden deze regels:

•  de persoon die voor u gaat stemmen moet 
op hetzelfde moment ook zelf stemmen voor 
dezelfde provinciale staten en/of hetzelfde 
waterschap

•  deze persoon kan maximaal namens 2  
andere personen stemmen 

• deze persoon woont in Alblasserdam

U kunt ook van tevoren iemand aanwijzen om 
voor u te stemmen. Dit heet een schriftelijke 
volmacht. De aanvraag hiervoor moet vóór 
vrijdag 10 maart om 17.00 uur bij de gemeente 
binnen zijn.

Op www.alblasserdam.nl/verkiezingen staat 
meer informatie. Voor vragen mag u ook  
contact opnemen met team Verkiezingen.  
U bereikt ons via telefoonnummer 14 078.
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Ondersteuningsverklaring voor  
politieke partij

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

Nieuwe data bekend avonden over 
energiebesparing

Warme kamers voor alle inwoners

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en 
Waterschappen zijn op 15 maart 2023. Mag u 
deze verkiezingen stemmen? Dan kunt u een 
ondersteuningsverklaring geven. U mag aan  
1 politieke partij een ondersteuningsverklaring 
geven. 

Een politieke partij heeft ondersteuningsverkla-
ringen nodig als zij:
• voor het eerst meedoet aan verkiezingen
•  bij de vorige verkiezing geen zetels heeft 

behaald
• meedoet met een blanco lijst

Regelen van een ondersteuningsverklaring
U laat de ondersteuningsverklaring onderte-
kenen bij de Gemeentewinkel. Dit kan van 16 
tot en met 30 januari 2023 bij de receptie en 

Heeft u al gekeken waar u energie kunt bespa-
ren of kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken? 
Lees dan snel verder! De gemeente organiseert 
informatieavonden om inwoners te helpen 
met energiebesparing. We doen dit samen met 
Woonkracht10, Stichting Welzijn Alblasserdam 
en de stichting Drechtse Stromen. 

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

(Waalsmondelaan 16)

In Alblasserdam zijn een aantal 'warme 
kamers' voor iedereen die behoefte heeft aan 
een warme plek. Of dit nu is om de krant te 
lezen, te studeren, te werken, een praatje te 
maken of alleen even op te warmen. U bent 
tijdens openingstijden van harte welkom in:

-  Bibliotheek AanZet
 Cortgene 2, maandag t/m vrijdag 8.30-17.00  
 (woensdag tot 19.30), zaterdag 10-13 uur
-  Buurthuis De Pion
  Waalsmondelaan 16, woensdag en  

donderdag 10-17 uur
- Landvast
  Haven 4, maandag t/m vrijdag 9-23 uur, 

zaterdag en zondag 12-23 uur 
-  MFC Maasplein
  Maasstraat 30, Maandag t/m vrijdag  

9.30-16.00

aan de balies van de Gemeentewinkel. U kunt 
hiervoor een afspraak maken. Neem de onder-
steuningsverklaring (model H4) en uw geldige 
identiteitsbewijs mee. De ambtenaar contro-
leert de persoonsgegevens, zet een stempel 
en ondertekent de verklaring. U krijgt direct de 
ondersteuningsverklaring terug.

Ondertekende ondersteuningsverklaring 
afgeven aan de politieke partij
U zorgt er zelf voor dat de politieke partij 
uw ondertekende ondersteuningsverklaring 
krijgt. Doe dit voor 30 januari 2023, de dag van 
kandidaatstelling. 

Meer informatie
Voor meer informatie kijkt u  
www.alblasserdam.nl/verkiezingen.

-  26 januari om 19.00 in de Waardeburgh 
(Alblashof 1B)

-  22 februari om 19.00 in het Anker 
 (Wilgenplein 102) 
Tijdens de bijeenkomsten geven we uitleg over 
energiebesparing. Ook worden er energiebe-
sparende artikelen, zoals ledlampen, radiator-
folie en tochtstrips uitgedeeld, zodat bewoners 
direct thuis aan de slag kunnen. Iedereen 
is van harte welkom. Deelname is gratis en 
vooraf aanmelden is niet nodig. 

- Yulius Inloop
  Lelsstraat 2, maandag, dinsdag en vrijdag 

van 10.00 tot 15.00 uur

De gestegen energieprijzen zijn voor velen 
maandelijks een behoorlijke extra kostenpost. 
De regering heeft al een aantal maatregelen 
genomen om de extra kosten te compenseren: 
een lagere energiebelasting, hogere teruggave 
van de energiebelasting en het prijsplafond. 
Helaas bieden deze maatregelen niet voor 
iedereen een oplossing. Zeker nu het weer 
kouder weer is, willen we iedereen een warme 
plek bieden. Bovenstaande locaties hebben 
zich aangesloten bij de actie 'Warme kamers' 
van het Leger des Heils. Met elkaar willen we 
ervoor zorgen dat er een 'deken van warme 
kamers' ontstaat in Alblasserdam én dat je 
kunt besparen op je energierekening. 
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Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouwen
Voor:    het realiseren van een 
    aanbouw op de begane 

grond aan de achterzijde van 
de winkel

Locatie:   Dam 42
Besluitdatum: 6 januari 2023

Activiteit:  Bouwen
Voor:    het maken van een 
    dakopbouw en het plaatsen 

van een dakkapel
Locatie:   Noachstraat 18 
Besluitdatum: 11 januari 2023 

Activiteit:  Bouwen, handelsreclame
Voor:    het wijzigen van de reclame 

uitingen aan de gevel van de 
supermarkt

Locatie:   Makado-Center 41
Besluitdatum: 6 januari 2023

Activiteit:  Roerende zaken opslaan
Voor:    het plaatsen van een 
   tijdelijke containerlift
Locatie:   Wilgenlaan 1 – 39 
Besluitdatum:  11 januari 2023

Activiteit:  Roerende zaken opslaan
Voor:    het plaatsen van  

een 
   grofvuilcontainer
Locatie:   Vroegestraat 26 
Besluitdatum:  11 januari 2023

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzenddatum 
van deze besluiten. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en bevat tenminste de 
naam en het adres van de indiener, de dagteke-

ning, een omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar zich richt en de gronden van het 
bezwaar. Het bezwaar moet worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam. Indiening van een bezwaar-
schrift betekent niet dat de werking van het 
besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een 
bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een 
voorlopige voorziening aan te vragen bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, 
Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam). 
      
Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning    
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Dordrecht maken bekend dat zij besloten hebben 
de volgende aanvragen om omgevingsvergunning 
te verlengen met een beslistermijn van 6 weken:    

Activiteit:  Splitsen, Bouw
Voor:    het splitsen van het pand 

in een woningen, winkel 
en magazijn, alsmede het 
wijzigen van de achtergevel

Locatie:   Plantageweg 29
Besluit:   10 januari 2023

Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan op 
dit moment geen bezwaar of beroep worden 
ingediend. Dat kan pas nadat Gemeente 
Dordrecht over deze aanvraag hebben beslist. 
Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt.  

Vergunningen en meldingen, 
woensdag 18 januari 2023

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

 Naam Geboren Datum uitschrijving

Hollebrandse, LW 23-06-1999 08-12-2022

Vergunningen & Bekendmakingen


