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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.

Iedereen een huisarts! 

Woont u in Alblasserdam en kunt u geen huis-
arts vinden in of dichtbij ons dorp? Laat het 
ons dan weten via huisartsentekort@alblas-
serdam.nl.  
 
Het huisartsentekort loopt snel op. Ook in 
Alblasserdam krijgen we signalen dat niet 
iedereen dichtbij huis terecht kan. We willen 
goed in beeld brengen om hoeveel mensen 
het gaat. Zo kunnen we beter naar mogelijke 
oplossingen zoeken.  
 
We gunnen iedere Alblasserdammer een 
fijne huisarts in de buurt 
Goede gezondheidszorg dichtbij vinden we 
belangrijk. Een huisarts is vaak, naast een 
medische vraagbaak, ook een vertrouwens-
persoon. De eerste bij wie je met problemen 
terechtkunt, of het nu lichamelijk of geestelijk 
is. Daarnaast willen we een fit en groen dorp 
zijn. Een huisarts dichtbij draagt daar ook aan 
bij. 
 

Maximum bereikt 
Helaas is bij alle huisartsen in Alblasserdam 
het maximum aantal patiënten bereikt. Ze 
willen de huidige patiënten allemaal zo goed 
mogelijk helpen en ook genoeg tijd voor ze 
hebben. Meer patiënten kunnen er daarom 
niet bij. De gemeente zoekt samen met de 
huisartsen naar mogelijke oplossingen. Daar-
voor moeten we eerst weten hoeveel mensen 
geen huisarts dichtbij kunnen vinden. Geldt 
dat ook voor u? Mail dan uw naam en even-
tueel het aantal huisgenoten naar huisartsen-
tekort@alblasserdam.nl. We kunnen u niet 
direct helpen, maar het brengt een oplossing 
wel dichterbij. We gebruiken uw mailadres 
alleen om u op de hoogte te stellen als we 
informatie hebben rond dit onderzoek.
 
Gratis consult 
U bent niet verplicht u in te schrijven bij een 
huisarts. Het consult van de huisarts is voor 
u gratis; het wordt volledig vergoed door de 
zorgverzekeraar. Inwoners zonder huisarts 
kunnen bij acute zorg overigens wel terecht bij 
iedere huisartsenpraktijk in Alblasserdam. 

Nieuws Nieuws

Aanhangwagens

Aanhangwagen aan de Zwanebloem 
te Alblasserdam
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat op de volgende 
genoemde locatie een aanhangwagen op de 
weg is geplaatst:
Locatie: Parkeervak aan de Zwanebloem
Soort voertuig: Aanhangwagen
Kenteken: WG-TD-03
Merk: Gijzen
Kleur: Grijs met witte behuizing

Deze aanhangwagen staat langer dan drie 
aaneengesloten dagen op de openbare weg. 
Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 5:6 lid 
1 sub a van de Algemene plaatselijke verorde-
ning Alblasserdam. 

Oproep
Gelet op bovengenoemde artikelen roepen wij 
de eigenaar of houder van dit voertuig op deze 
binnen tien dagen na deze bekendmaking te 
verwijderen en verwijderd te houden van de 
openbare weg in de gemeente Alblasserdam. 
Indien dit voertuig niet binnen de door het 
college gestelde termijn is verwijderd, gaan wij 
op grond van artikel 125 Gemeentewet juncto 
artikel 5:21 e.v. van de Algemene wet bestuurs-
recht over tot toepassing van bestuursdwang. 
Dit houdt in dat het college dit voertuig 
verwijdert.

Eventuele kosten die voortvloeien uit het toe-
passen van bestuursdwang kunnen verhaald 
worden bij de eigenaar of houder.

Zienswijze
Voordat wij tot het daadwerkelijk verwijderen 
van de aanhangwagen over gaan – in het geval 
dat de aanhangwagen niet verwijderd is – stellen 
wij de eigenaar, op basis van artikel 4:8 van de 
Algemene wet bestuursrecht, in de gelegen-
heid een zienswijze op dit voornemen te geven 
binnen 10 dagen na deze bekendmaking.
Voor het mondeling indienen van een ziens-
wijze kan de eigenaar van bedoelde voertuig 
contact opnemen met team Toezicht en Hand-
having bereikbaar op telefoonnummer 14 078. 
Het is ook mogelijk om schriftelijk te reageren. 
Een schriftelijke reactie kan gestuurd worden 
naar handhaving@alblasserdam.nl.

Deze bekendmaking is geen besluit in de zin van 
de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen 
van bezwaar of beroep is dan ook niet mogelijk.

Voor eventuele vragen kan contact op genomen 
worden met team Toezicht en Handhaving via 
14 078.

Aanhangwagen aan de Noordenstraat
te Alblasserdam
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat op de volgende 
genoemde locatie een voertuig op de weg is 
geplaatst:
Locatie: Parkeervak aan de Zwanebloem
Soort voertuig: Aanhangwagen
Kenteken: VFH-11-H
Merk: Onbekend
Kleur: Zwart met daarover heen een groen net

Deze aanhangwagen staat langer dan drie 
aaneengesloten dagen op de openbare weg. 
Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 5:6 lid 
1 sub a van de Algemene plaatselijke verorde-
ning Alblasserdam. 

Oproep
Gelet op bovengenoemde artikelen roepen wij 
de eigenaar of houder van dit voertuig op deze 
binnen tien dagen na deze bekendmaking te 
verwijderen en verwijderd te houden van de 
openbare weg in de gemeente Alblasserdam. 
Indien dit voertuig niet binnen de door het 
college gestelde termijn is verwijderd, gaan wij 
op grond van artikel 125 Gemeentewet juncto 
artikel 5:21 e.v. van de Algemene wet bestuurs-
recht over tot toepassing van bestuursdwang. 
Dit houdt in dat het college dit voertuig 
verwijdert.

Eventuele kosten die voortvloeien uit het toe-
passen van bestuursdwang kunnen verhaald 
worden bij de eigenaar of houder.

Zienswijze
Voordat wij tot het daadwerkelijk verwijderen 
van de aanhangwagen over gaan – in het geval 
dat de aanhangwagen niet verwijderd is – stellen 
wij de eigenaar, op basis van artikel 4:8 van de 
Algemene wet bestuursrecht, in de gelegen-
heid een zienswijze op dit voornemen te geven 
binnen 10 dagen na deze bekendmaking.
Voor het mondeling indienen van een ziens-
wijze kan de eigenaar van bedoelde voertuig 
contact opnemen met team Toezicht en Hand-
having bereikbaar op telefoonnummer 14 078. 
Het is ook mogelijk om schriftelijk te reageren. 
Een schriftelijke reactie kan gestuurd worden 
naar handhaving@alblasserdam.nl.

Deze bekendmaking is geen besluit in de zin van 
de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen 
van bezwaar of beroep is dan ook niet mogelijk.

Voor eventuele vragen kan contact op genomen 
worden met team Toezicht en Handhaving via 
14 078.
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Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning tussen: 6 januari 2023  en  
19 januari 2023

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

Zaaknummer:  Z-22-419088
Activiteit:  Bouw
Voor:    het plaatsen van een  

dakkapel op het  
voordakvlak

Locatie:   Pijlstoep 36
Datum ontvangst:  7 december 2022

Zaaknummer:  Z-22-419508
Activiteit:  Bouw
Voor:    het plaatsen van een  

dakopbouw met  
dakkapel

Locatie:   Thorbeckestraat 1
Datum ontvangst:  16 december 2022

Zaaknummer:  Z-22-419570
Activiteit:  Bouw
Voor:     het plaatsen van een  

dakopbouw 
Locatie:   Ganzerik 49
Datum ontvangst:  19 december 2022

Zaaknummer:  Z-22-419797
Activiteit:  Bouw
Voor:    het constructieve  

wijzigingen van de  
woning

Locatie:   Van Eesterensingel 246
Datum ontvangst:  23 december 2022

Zaaknummer:  Z-22-419814
Activiteit:   Bouw, Handelen in  

strijd met regels RO
Voor:    het plaatsen van een 
   dakopbouw 
Locatie:   Resedastraat 28
Datum ontvangst:  24 december 2022

Zaaknummer:  Z-22-419982
Activiteit:  Kap
Voor:    het vellen of doen vellen 

van 1 berk
Locatie:   Akkerwinde 26
Datum ontvangst:  31 december 2022

Zaaknummer:  Z-23-420229
Activiteit:  Kap
Voor:    het vellen of doen vellen 

van een zieke acacia boom
Locatie:   Vijverhof- 9
Datum ontvangst:  6 januari 2023

Zaaknummer:  Z-23-420353
Activiteit:  Bouw, Monument
Voor:    het plaatsen van 
   zonnepanelen
Locatie:   Oost Kinderdijk 45
Datum ontvangst:  10 januari 2023

Zaaknummer:  Z-23-420421
Activiteit:  Reclame
Voor:    het plaatsen van een 
   suggestiebox
Locatie:   Cortgene 2
Datum ontvangst:  12 januari 2023

Zaaknummer:  Z-23-420485
Activiteit:  Kap
Omschrijving:   het kappen en vervangen 

van 2 leilinden
Locatie:   Oost Kinderdijk 353
Datum ontvangst:  14 januari 2023

Zaaknummer:  Z-23-420603
Activiteit:  Bouw
Voor:    het plaatsen van zonnepa-

nelen tegen de verticale 
gevel

Locatie:   De Wervel 50
Datum ontvangst:  17 januari 2023

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, 25 januari 2023

Vergunningen & Bekendmakingen


