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  gem.Alblasserdam
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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.

Het goud van de samenleving

De lente staat voor de deur! Overal in grasvel-
den, tuinen en bermen komen de narcissen en 
krokussen weer op. Voorzichtig openen ze hun 
eerste bloemen en tonen ons hun gele, witte 
en paarse kleurenpracht. Aan de takken van 
de bomen is de eerste bloesem waar te  
nemen. En op de kinderboerderij zijn de  
eerste geiten lammeren geboren. 

NLdoet
De lente is ook de periode waarin NLdoet 
plaatsvindt. Dit is een landelijke actiedag om 
vrijwilligerswerk bekender te maken.  
Het Oranjefonds wil mensen stimuleren de 
handen uit de mouwen te steken. In Alblasser-
dam waren op verschillende plekken activitei-
ten. Heel veel mensen hebben meegedaan. 
Chapeau daarvoor! Vrijwilligers, in alle vormen 
en maten, zijn onmisbaar in ons dorp. Zonder 
hun inzet zouden een hele hoop activiteiten 
en voorzieningen tot stilstand komen. 

Bij kinderboerderij De Plantage bijvoorbeeld 
hebben vrijwilligers de onderkomens voor de 
dieren opgeknapt. Bij Het Anker is vrijdag een 
indoor jeu de boulesbaan feestelijk geopend, 
zodat de bewoners een gezellige middag  
hadden. En ook bij de scouting, de Alblashof 
en vele andere plekken waren vrijwilligers 
actief. 

Groen
Zelf heb ik geholpen bij het wilgen knotten. 
Ik kreeg eerst uitleg over hoe het moet en 
daarna konden we aan de slag. Deze activi-
teit werd georganiseerd door Stichting De 
Groene Long, een groep actieve meedenkers 
en doeners. Ze zetten zich in voor de groene 
belangen in Alblasserdam. Ze geven als het 
ware een stem aan de natuur. Als gemeente 
maken we dankbaar gebruik van hun inzich-
ten, adviezen en ideeën. En natuurlijk zijn er 

allerlei verschillende belangen in ons dorp en 
moeten we die als gemeentebestuur tegen 
elkaar afwegen. Maar dat doet niets af aan de 
inzet van deze vrijwilligers. Ze doen iets voor 
de gemeenschap en dat verdient waardering.   

Waardevol
Na het wilgen knotten, nam ik ook nog even 
een kijkje bij de Alblashof en de kinderboerderij. 
Overal waren vrijwilligers bezig. Zij zijn echt 
het goud van de samenleving. Of ze nu tijdens 
NLdoet aan de slag gaan, of op andere dagen 
in het jaar. Of ze een vaste wekelijkse klus 
hebben of incidenteel een bijdrage leveren.  
Of ze er veel of weinig tijd in steken.  
Vrijwilligers zijn goud waard. En ik ben dankbaar 
dat we er zoveel hebben in Alblasserdam.  
Ga vooral zo door!

Marten Japenga, 
Wethouder buitenruimte en duurzaamheid

Blik op ons college Nieuws

Wijkavond Fit & Groen Kinderdijk

Morgenavond 16 maart is de wijkavond in 
Kinderdijk over Fit & Groen. Na wat uitleg gaan 
inwoners in een groepje in gesprek. Welke 
vragen of dilemma's zij krijgen voorgelegd is 
een verrassing. Dat wordt bepaald met een 
dobbelspel. Denk aan vragen als:

• Hoe houden we het dorp bereikbaar? 
•  Hoe moeten we mensen helpen beter  

financieel rond te komen? 
•  Waar kunnen we meer groen krijgen en 

minder steen?
•  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meer 

afval hergebruiken?
•  Hoe moeten we omgaan met het  

huisartsentekort en de geestelijke hulp?
•  Hoe kunnen we inwoners gezonder laten 

leven? 
•  Hoe kunnen we beter inspelen op extreme 

droogte of hevige regenbuien? 
•  Hoe en waar kunnen we meer de energie 

van de zon benutten?
•  Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen in 

ons dorp aan werk helpen? 

•  Waar en voor wie moeten er woningen 
komen?

De bijeenkomst is voor wijk Kinderdijk, maar 
ook inwoners uit andere wijken zijn welkom. 
Die wijken krijgen ook nog hun eigen  
wijkavond of hebben deze al gehad. We hopen 
u te zien op donderdag 16 maart in het MFC 
Maasplein. We starten om 19.30 uur.

Inloopuurtjes
Bent u morgen niet in de gelegenheid te 
komen of wilt u nog op een ander moment 
uw idee delen? We houden volgende week 
ook nog drie inloopuurtjes. Op maandag 
20, woensdag 22 en vrijdag 24 maart kunt 
u tussen 14.00 en 16.00 uur ook in het MFC 
langskomen om één op één door te praten. 
Ook kunt u uw idee alle dagen doorgeven op 
www.praatmee.alblasserdam.nl. U kunt een 
vragenlijst invullen en uw idee of suggestie op 
de kaart prikken.
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Wijziging Regeling Tegemoetkoming 
eigen bijdrage kinderopvang  
Drechtsteden 2023
Het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal heeft 
op 23 februari 2023 de 'Regeling Tegemoetko-
ming eigen bijdrage kinderopvang Drechtsteden' 
met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 
vastgesteld. Deze regeling bepaalt onder welke 
voorwaarden inwoners in aanmerking kunnen 
komen voor een tegemoetkoming van de eigen 
bijdrage voor kinderopvang. De aanpassing van 
de regeling maakt onderdeel uit van de herijking 
van het Drechtstedelijke minimabeleid.  
De wijzigingen verschillen per gemeente.  

Voor Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Am-
bacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht 
is de inkomensgrens verhoogd, waardoor meer 
inwoners in aanmerking komen voor de tege-
moetkoming. Voor inwoners van Hardinxveld-
Giessendam komt de regeling te vervallen.

Wilt u de regeling inzien, kijk dan op de website 
van de Sociale Dienst Drechtsteden  
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Nieuws

Binnengekomen aanvragen met datum ont-
vangst tussen: 20 februari 2023  en 13 maart 
2023

Zaaknummer:  Z-23-420435
Voor:    aanvraag het houden van 

een huis aan huis  
Kledinginzameling 2024 
voor Vereniging Paardrijden 
Gehandicapten Oost

Locatie:   te Alblasserdam
Datum ontvangst:  10 januari 2023

Zaaknummer:  Z-23-420558
Voor:    aanvraag voor een  

collectevergunning voor 
Nationaal MS Fonds van  
26 juni tot en met 1 juli 
2023

Locatie:   te Alblasserdam
Datum ontvangst:  11 januari 2023

Zaaknummer:  Z-23-420619
Voor:    aanvraag voor het houden 

van een huis-aan-huis 
textielinzameling 2024 voor 
Stichting Actie Calcutta

Locatie:   te Alblasserdam
Datum ontvangst:  12 januari 2023

Zaaknummer:  Z-23-421273
Voor:    aanvraag vergunning  

evenement voor het  
organiseren van Kids and 
Cars op 15 april 2023

Locatie:    te Alblasserdam,  
startpunt Landvast

Datum ontvangst:  30 januari 2023

Zaaknummer:  Z-23-421877
Voor:    aanvraag voor een  

ontheffing parkeren grote 
voertuigen

Locatie:   Anjerstraat 5 te  
   Alblasserdam
Datum ontvangst:  4 februari 2023

Zaaknummer:  Z-23-421892
Voor:    aanvraag voor een  

standplaatsvergunning  
voor de verkoop van  
wereldwinkelproducten 

   op 8 april, 13 mei 
   en 17 juni 2023
Locatie:   Cortgene 3 te  
   Alblasserdam
Datum ontvangst:  9 februari 2023

Zaaknummer:  Z-23-422028
Voor:    aanvraag vergunning  

evenement voor  
het houden van  
een Tuinmarkt op de  
parkeerplaats 

   op 13 april 2023
Locatie:   Wilgenplein 2 te  
   Alblasserdam
Datum ontvangst:  13 februari 2023

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Ingediende aanvragen om een  
omgevingsvergunning tussen:  
3 maart 2023  en 9 maart 2023 

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

Zaaknummer:  Z-23-422896
Voor:   het realiseren van een loods
Locatie:   Kleine Beer 1 
Datum ontvangst:  2 maart 2023
Activiteit:  Bouw

Zaaknummer:  Z-23-423134
Voor:    het inrichten van een  

bouwplaats t.b.v. het 

uitvoeren van schilderwerk-
zaamheden, appartemen-
ten complex 

Locatie:   Nicolaas Beetsstraat 4
Datum ontvangst:  8 maart 2023
Activiteit:  Bouw

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,  
15 maart 2023

De HVC-app: een afvalcoach in uw 
broekzak
Nooit meer achter de vuilniswagen aan ren-
nen, altijd inzicht in welke bak je je afval kwijt 
kunt en weten waar de dichtstbijzijnde verza-
melcontainers zijn? Met de nieuwe HVC-app 
kan het allemaal. En er is nog meer. De app 
geeft ook tips op maat, passend bij uw (woon)
situatie.

Afvalcoach in je broekzak
Met de nieuwe handige HVC-app wordt afval 
scheiden nog leuker. In de nieuwe app vindt u 
alle hulpmiddelen zoals de afvalkalender, een 
overzicht van alle containers en afvalbreng-
stations in de buurt, actuele meldingen en de 
afvalwijzer met handige foto- en barcodescan-
ner. Maak een account aan zodat u tips op 
maat krijgt om het afval scheiden makkelijk 
te maken. Door goede afvalscheiding blijven 

meer waardevolle grondstoffen behouden. 
'De nieuwe app is een soort afvalcoach in je 
broekzak', zegt Gertjan de Waard, directeur 
inzameling van HVC.

Ontwikkelingen in de app
De ontwikkelingen staan niet stil. De app zal 
volgend jaar worden uitgebreid met allerlei 
mogelijkheden, zoals nog meer op maat 
gemaakte informatie en een digitale afvalpas. 
Daarnaast wordt het in de toekomst ook  
mogelijk om in te zien hoe vol de verzamel-
container bij u in de buurt is en of er eventu-
eel storingen zijn. 

De app is beschikbaar voor Apple en Android 
en is gratis te downloaden in de AppStore of 
via GooglePlay (zoek op HVC).

Nieuws

Nieuws

Advies- en meldpunt bij discriminatie 
Aanstaande dinsdag 21 maart is internationale 
dag tegen racisme en discriminatie.  
In Alblasserdam willen we hier ook aandacht 
voor vragen. We vinden we dat elke burger 
meetelt en erbij hoort, ongeacht leeftijd, af-
komst, geslacht, seksuele gerichtheid, geloofs-
overtuiging of handicap/chronische ziekte.

RADAR
Om dit te kunnen waarborgen werkt de ge-
meente Alblasserdam samen met RADAR, een 
onafhankelijke antidiscriminatievoorziening. 
Inwoners van Alblasserdam kunnen bij RADAR 
terecht voor advies en ondersteuning als zij 
discriminatie ervaren. RADAR kan adviseren 
en ondersteunen, registreert discriminatie-
incidenten en rapporteert over incidenten.

Samenleving zonder uitzondering
RADAR bevordert de gelijke behandeling en 
streeft naar een samenleving zonder uitzon-
dering. De organisatie vindt het belangrijk dat 
iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn en gelijke 

kansen krijgt in de samenleving. Daar zet  
RADAR zich elke dag voor in, samen met  
betrokken vrijwilligers, maatschappelijke  
organisaties, overheid en bedrijfsleven. En dus 
ook samen met de gemeente Alblasserdam. 
Samen maken we het verschil.

Melden
Discriminatie melden is belangrijk. Een 
discriminatie-ervaring is zeer ingrijpend en u 
hoeft deze niet zomaar over uw kant te laten 
gaan. U kunt een melding doen via  
www.radar.nl, door te e-mailen naar info@
radar.nl of te bellen naar 010 411 39 11 
(op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur). 
Een klachtbehandelaar bekijkt of u aan het 
juiste adres bent. Als dat niet het geval is, 
verwijzen zij u door. Als dat wel het geval is, 
neemt RADAR – indien gewenst – binnen twee 
werkdagen contact met u op. Medewerkers 
kunnen een luisterend oor bieden en mogelijk 
de situatie verbeteren en met u werken aan 
vervolgstappen. Meer informatie kunt u vinden 
op www.radar.nl.

Gratis compost 
Als dank voor het goed scheiden van uw groen-
te-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFTE), kunt 
u elk jaar gratis compost ophalen. Op zaterdag 
25 maart 2023 kunt u hiervoor tussen 10.00 en 
16.00 uur terecht op de Oude Wipmolenloca-
tie. Op deze locatie is het goed mogelijk om op 
gepaste afstand volgens de coronaregels om 
de beurt compost te scheppen. 

Medewerkers van de gemeente leiden de actie 
in goede banen. Volgt u hun aanwijzingen op. 
U neemt zelf een aantal zakken of een aan-
hanger mee om de compost in te vervoeren. 
Let op: het is verplicht om uw aanhanger af te 
dekken met een zeil of net. 

Voordelen van compost
GFTE vormt de basis voor compost en groen 
gas. Compost is een heel goede grondstof 
voor de bodem. Met compost kan de grond 
regenwater beter opnemen. Bovendien acti-

veert compost het leven in de bodem, slaat het 
voedingsstoffen voor planten op en gaat het 
bodemziekten tegen. Er is dan ook geen reden 
om nog kunstmest en bestrijdingsmiddelen te 
gebruiken. 

Afval scheiden
Nog altijd belandt bijna 60 kilo GFTE per 
persoon bij het restafval en wordt verbrand. 
Dat is zonde. Een volle gft-bak van 140 liter 
staat gelijk aan 15 tot 20 kilo compost. Dit 
levert voldoende groen gas om 21 dagen lang 
mee te koken of bijna een dag het huis mee te 
verwarmen. Afval scheiden loont! Het is goed 
voor het milieu en zorgt ervoor dat de kosten 
minder stijgen. 

Meer informatie
Meer informatie over gft en het scheiden van 
afval vindt u op www.hvcgroep.nl/gft en in de 
HVC-afvalapp.

Nieuws



Gemeentenieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

Zaaknummer:  Z-23-422033
Voor:    aanvraag vergunning 

evenement Bevrijdingsloop 
Alblasserdam op 5 mei 2023

Locatie:   Algemeen adres 0 te  
   Alblasserdam
Datum ontvangst:  13 februari 2023

Zaaknummer:  Z-23-422037
Voor:    aanvraag voor het 
    exploiteren van een tijdelijk 

terras
Locatie:   Dam 39 te Alblasserdam
Datum ontvangst:  2 februari 2023 

Zaaknummer:  Z-23-422040
Voor:    aanvraag vergunning  

evenement voor het houden 
van de Koningsmarkt op 

   27 april 2023
Locatie:    Randweg 54 te 
   Alblasserdam
Datum ontvangst:  8 februari 2023

Zaaknummer:  Z-23-423147
Voor:    aanvraag melding  
   evenement voor het 
    organiseren van een 
    rommelmarkt op 17 juni 

2023 
Locatie:   Cortgene 8 
   te Alblasserdam
Datum ontvangst:  8 maart 2023

Verleende vergunningen met datum besluit 
tussen: 20 februari 2023  en 14 maart 2023

Er zijn vergunningen verleend voor:

Zaaknummer:  Z-23-420012
Voor:    Vergunning evenement  

voor het organiseren 
    van de Schutse-verkoping 

Locatie:   Cortgene 3 te 
   Alblasserdam
Datum besluit:  3 maart 2023
 
Zaaknummer:  Z-23-422028
Voor:    vergunning evenement  

voor het houden van  
een Tuinmarkt op de  
parkeerplaats op 13 april 
2023

Locatie:   Wilgenplein 2 te 
   Alblasserdam
Datum besluit:  3 maart 2023

Zaaknummer:  Z-23-422040
Voor:    vergunning  

evenenement  
voor het houden  
van de Koningsmarkt  
op 27 april 2023

Locatie:   Randweg 54 te 
   Alblasserdam
Datum besluit:  8 maart 2023

Alblasserdam op 15 april 
2023 om 09.30-15.30 uur

Locatie:   Raadhuisplein 0 
   te Alblasserdam
Datum besluit:  8 maart 2023

Zaaknummer:  Z-23-420558
Voor:    Collectevergunning voor 

Nationaal MS Fonds van 26 
juni tot en met 1 juli 2023

Locatie:   te Alblasserdam
Datum besluit:  15 februari 2023

Zaaknummer:  Z-23-420990
Voor:    standplaatsvergunning voor 

de verkoop van oliebollen 
e.d. van 5 oktober tot en 
met 30 december 2023

Locatie:    Raadhuisplein 0 te 
   Alblasserdam
Datum besluit:  3 maart 2023

Zaaknummer:  Z-23-421827
Voor:    vergunning voor het  

houden van een loterij  
op 27 april 2023

Locatie:    Randweg 54 te 
   Alblasserdam
Datum besluit:  8 maart 2023

Zaaknummer:  Z-23-421877
Voor:    ontheffing parkeren grote 

voertuigen
Locatie:   Anjerstraat 5 
   te Alblasserdam
Datum besluit:  28 februari 2023

Zaaknummer:  Z-23-421892
Voor:    vergunning standplaats 

voor de verkoop van 
wereldwinkelproducten op 
8 april, 13 mei en 17 juni 
2023

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 van Alblasserdam, Postbus 2, 
2950 AA Alblasserdam.

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 om-
schrijving 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.

Wist u dat alle vergunningen en  
bekendmakingen ook online te  
vinden zijn? Ga naar  
alblasserdam.nl/bekendmakingen


