
UITNODIGING

Het gemeentebestuur van Alblasserdam nodigt u graag 
uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op woensdag 
11 januari 2023 van 19.00 uur tot 22.00 uur in Landvast. 
De burgemeester zal om 19.45 uur beginnen met de 
nieuwjaarsspeech.
 
Alblasserdam gaat in de periode van 2022 – 2026 aan de 
slag om toe te werken naar een toekomstbestendig  
fit en groen dorp in de polder. Dit betekent dat we 
nastreven een duurzaam dorp te zijn, waarin we oog 
hebben voor elkaar en iedereen zich thuis voelt.
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie kunt u in gesprek  
met de vier nieuw benoemde wethouders,  
Freek de Gier, Margreet de Deugd, Ramon Pardo en 
Marten Japenga. Zij staan u graag te woord over hun 
inzet om met het uitvoeringsprogramma in 2023 de 
eerste stappen te zetten op het nastreven van de 
vastgestelde ambities. 

Ook is er vanaf 20.30 uur gelegenheid om afscheid te 
nemen van burgemeester Jaap Paans. Op 31 januari 2023 
stopt hij na 7,5 jaar als burgemeester van Alblasserdam.

Simone van Heeren
Secretaris

Herman Verweij
Vice voorzitter gemeenteraad

WOENSDAG 11 JANUARI 2023

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2023

Locatie Landvast, Haven 4, Alblasserdam
  van 19.00 uur tot 22.00 uur
19.45 uur Nieuwjaarsspeech 
20.30 uur Gelegenheid tot afscheid nemen van 
  burgemeester Jaap Paans

Gemeentenieuws
Dorp met karakter

  

4 januari 2023

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.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.
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Wisselende gezichten
Het nieuwe jaar is begonnen. 2023 kende een 
warme start! Qua temperatuur en vanwege de 
wijze waarop velen het nieuwe jaar feestelijk 
hebben ingeluid. Met veel siervuurwerk en 
oorverdovende knallen. Niet alles bleef heel. 
Een jaarwisseling dus met wisselende gezichten: 
vrolijk, feestelijk en (enigszins) bedroefd.

Een korte terugblik
In mijn interview in de kerstspecial 2022 van 
deze krant liet ik al optekenen dat ook 2022 
een jaar was met verschillende gezichten. 
Corona, de aankondiging om te stoppen 
als burgemeester, het schietincident, het 
verkeersongeval, een omvangrijk zedendelict, 
energiearmoede, een gesloten zwembad en 
de noodzakelijke opvang van oorlogsvluchte-
lingen. Maar ook: de veerkracht van onder-
nemers, feesten die eindelijk weer gehouden 
konden worden, politieke stabiliteit en de 
ruimhartige hulp die er telkens weer komt 
vanuit de Alblasserdamse bevolking voor 
mensen in nood, armoede of eenzaamheid.

Samen zijn wij Alblasserdam
Wat ook wisselde in maart 2022 waren de 
gezichten in het gemeentebestuur. Drie nieuwe 
raadsleden, twee teruggekeerde oud raadsle-
den en veertien herkozenen. In juni volgden 
vier nieuwe gezichten, althans in de rol van 
wethouders. Drie raadsleden verwisselden hun 
zetel in de raad voor de bestuursverantwoor-
delijkheid in het college en werden versterkt 
met de komst van een ervaren wethouder van 
buiten, uit Ridderkerk. Wisselende gezichten 
dus, een nieuwe coalitie volgde. In een nieuwe, 
niet eerder in Alblasserdam gepresenteerde 
samenstelling. Onder het motto “Samen zijn wij 
Alblasserdam” is het college, de coalitie en de 
gemeenteraad gestart aan de nieuwe periode. 
Voor 2023 ligt er een uitvoeringsprogramma 
met stevige ambities om punten te zetten. 
Moeilijke dossiers verder te brengen en af te 
ronden. Ik zie met u uit naar de resultaten die 
tot stand komen in een bijna altijd eendrachtig 
Alblasserdam. Iets waarop we trots mogen zijn 
en waar anderen met bewondering naar kijken. 
Een ambitie om vast te houden: eendrachtig, 
transparant en verantwoord onze mooie ge-
meente besturen.

Overdragen en afscheid nemen
Wisselende gezichten zullen er ook zijn in 
2023. Op 11 januari hopen de wethouders 

en ik velen van u de hand te schudden bij de 
nieuwjaarsbijeenkomst, vanaf 19.00 uur in 
Landvast. Een mooi moment ook om later die 
avond in alle openheid van u, fijne Alblasser-
dammers, afscheid te nemen. Op 31 januari 
2023 draag ik de ambtsketen en de voorzit-
tershamer over. Op 30 maart wordt de nieuwe 
kroonbenoemde burgemeester verwacht.  
En in de tussentijd zal het burgemeesterschap 
worden waargenomen. Op gepaste Alblasser-
damse wijze. Wisselende gezichten dus!

Wat resteert is een maand van overdragen 
en afscheid nemen. Met dubbele gevoelens. 
Zeven en een half jaar zijn voorbij gevlogen. 
Er is veel gebeurd. Aan velen ben ik gehecht 
geraakt. Iets wat wederzijds was, zo blijkt mij 
de afgelopen weken. Dubbele gevoelens ook 
over hoe vreselijke dingen en mooie dingen bij 
elkaar komen in zo’n periode. 2022 was geen 
model jaar. Het was een jaar met wisselende 
gezichten. Door lief en leed te delen is Alblas-
serdam nader tot elkaar gekomen. Een tegelijk 
troostende als bemoedigende gedachte die 
perspectief biedt voor 2023.

Ik wens u voor 2023 goede gezondheid,  
voorspoed, hoop, geloof en liefde toe.  
En nieuwe (ver) gezichten!

Het ga u goed!

Jaap Paans, uw burgemeester

Blik op ons college Nieuws
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Gemeentenieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouwen 
Voor:    het plaatsen van 
   dakopbouw
Locatie:   Gruttostraat 22 en 26
Besluitdatum:  23 december 2022

Activiteit:  Bouwen 
Voor:    het realiseren van een 

opbouw op de garage
Locatie:   Blokweerweg 35
Besluitdatum:  28 december 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat de volgende 
omgevingsvergunning van rechtswege is  
verleend

Activiteit:  Bouwen 
Voor:   het plaatsen van  
   een dakopbouw
Locatie:   Prinses Marijkestraat 24
Besluitdatum:  30 december 2022

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  
dagtekening, 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 burge-
meester en wethouders van Alblasserdam. 
Indiening van een bezwaarschrift betekent niet 
dat de werking van het besluit wordt uitge-
steld. Na indiening van een bezwaarschrift  
bestaat de mogelijkheid een voorlopige 
voorziening aan te vragen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Rotterdam, 
Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 
BM Rotterdam). 

Vergunningen en meldingen, 
woensdag 4 januari 2022

Vergunningen & Bekendmakingen

Binnengekomen aanvragen met datum 
ontvangst tussen: 10 december 2022 en 31 
december 2022

Zaaknummer:  Z-22-419636
Datum ontvangst:  16 december 2022
Omschrijving:   aanvraag ontheffing  

voor werken buiten de  
reguliere werktijden op  
6 juni 2023

Locatie:    Makado-Center te  
gemeente Alblasserdam

 
Verleende vergunningen met datum besluit 
tussen: 10 december 2022 en 31 december 
2022

Zaaknummer:  Z-22-419728
Datum besluit:  27 december 2022
Omschrijving:   standplaatsvergunning  

voor de campagne  
voor glasvezel-internet  
op 7 januari 2023

Locatie:    Wilgenplein te  
gemeente  
Alblasserdam

Zaaknummer:  Z-22-415406
Datum besluit:  30 november 2022
Omschrijving:  alcoholvergunning
Locatie:   Makado-Center 
   te gemeente Alblasserdam

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet 
eens is met dit besluit, binnen zes weken na 
dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken 
bij de Burgemeester van Alblasserdam, Postbus 
2, 2950 AA Alblasserdam. 

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht moet het bezwaarschrift onderte-
kend 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 aan-
leiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen.


