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  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.

Krap zitten, ruim genieten!
High tea voor mensen die moeite hebben 
met rondkomen
Kunt u door de hoge prijzen uw rekeningen 
niet meer betalen? Of heeft u al langer moeite 
om rond te komen? Dan nodigen wij u graag 
uit voor een bijeenkomst 'Krap zitten, ruim 
genieten!' Van harte welkom op vrijdag 17 
maart van 14.00-16.00 uur voor een high tea 
in Het Brughuis, Ieplaan 2 in Alblasserdam. 

De gemeente Alblasserdam organiseert 
dit jaar 4 bijeenkomsten 'Krap zitten, ruim 
genieten!' samen met Stichting Welzijn Alblas-
serdam, de Voedselbank en Kledingbank. De 
bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die 
het financieel moeilijk heeft. Daarover praten 
lucht vaak op en kan zelfs het begin van een 
oplossing zijn. 

Het Brughuis
De eerste bijeenkomst van dit jaar is in Het 
Brughuis: een mooie gelegenheid om te 
laten zien wat Het Brughuis allemaal voor u 
kan betekenen. Ook is er volop ruimte om te 
praten met mensen die in een vergelijkbare 
situatie zitten, tips uit te wisselen of gewoon 
even te genieten van het lekkers dat voor u 
klaar staat.  

Komt u ook? Meld u aan
Aarzel dus niet en kom langs op 17 maart van 
14.00-16.00 uur in Het Brughuis, Ieplaan 2 
in Alblasserdam (in de oude bibliotheek). De 
high tea is gratis. U kunt zich aanmelden bij 
Het Brughuis tot en met maandag 13 maart 
via telefoonnummer 078-202 11 11. 

Nieuws

Praat mee over uw wijk en de  
toekomst 
De Omgevingswet zorgt voor meer duidelijk-
heid over de ruimte waarin we wonen, werken 
en leven. Denk aan water, wegen, natuur, 
monumenten en het bouwen van nieuwe 
woningen of gebouwen. In deze wet worden 
bestaande regels samengevoegd en vereen-
voudigd. 

Een belangrijk onderdeel hierbij is het  
participatietraject voor en door burgers.  
In Alblasserdam zijn we hiermee al begonnen. 
We hebben inwoners gevraagd om mee te 
denken over de richting voor onze Omgevings-
visie. Het accent “Fit en groen in de polder” 
was daarvan de uitkomst. Dit keer vragen we 
u hoe we daar invulling aan kunnen geven. 

Fit en groen dorp
Het campagneteam bezoekt de komende 
maanden alle wijken van Alblasserdam.  
We organiseren activiteiten zoals wijkbijeen-
komsten, wijkwandelingen en inloopuurtjes. 
Zo kunt u uw ideeën, adviezen of wensen 
delen met medebewoners en gemeenteamb-
tenaren.

Als verantwoordelijk wethouder roep ik alle  
inwoners op om deze kans te grijpen.  
Praat mee over hoe uw wijk er in de toekomst 
uitziet. Hoe kunnen we omgaan met droogte 
of juist wateroverlast door hoosbuien?  
Op welke plekken ziet u mogelijkheden 
voor meer groen? Hoe houden we ons dorp 
bereikbaar? Of heeft u misschien ideeën over 
hoe we meer kunnen recyclen? We horen de 
ideeën graag!

Op maat
We vinden het belangrijk dat álle Alblasser-
dammers de kans krijgen om hun mening 
te geven. Daarom bieden we verschillende 
activiteiten aan. Het suggestievraagteken met 
brievenbus in de hal van de Rederij of op het 
Raadhuisplein biedt inwoners de mogelijkheid 

om een briefje achter te laten. In de winkel-
centra proberen we in contact te komen met 
inwoners die niet naar een wijkavond komen. 
Tijdens de inloopuurtjes kunt u zonder  
afspraak uw idee met een medewerker  
bespreken. En tot slot is er de optie om via 
www.praatmee.alblasserdam.nl  
digitaal uw suggestie te delen. Op deze 
website vindt u ook een overzicht van alle 
activiteiten en bijeenkomsten. 

De eerste bijeenkomsten zijn inmiddels  
geweest en de opbrengsten zijn veelbelovend. 
Ik hoop u in grote getalen te zien en te horen 
bij een van de bijeenkomsten!  

Freek de Gier, 
wethouder wonen  
en ruimtelijke ordening

Blik op ons college

Commissievergaderingen

De commissie Grondgebied en de commissie 
Bestuur en Samenleving vergaderen op dins-
dag 14 maart vanaf 20.00 uur in de Rederij. 
Agenda en stukken kunt u vinden in het Raads-
informatiesysteem (RIS) op de website van de 
gemeente Alblasserdam. Wilt u inspreken bij 

de commissie? Meld dit zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk voor dinsdag 14 maart 12.00 
uur, bij griffier@alblasserdam.nl. De verga-
deringen zijn live te volgen via alblasserdam.
notubiz.nl/live of via de link op de website van 
de gemeente Alblasserdam. 
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15 Maart Provinciale Statenverkiezingen
Verkiezingen? 
We wonen in de druktste provincie van  
Nederland. Daar willen we goed kunnen 
wonen, reizen, werken en genieten van de 
natuur. Hoe we dat moeten doen hangt af van 
welke politieke partij het voor het zeggen heeft. 
15 Maart bepaalt u welke partijen de grootste 
worden in de provincie Zuid-Holland. Deze 
partijen bepalen samen hoe de problemen 
opgelost gaan worden. Het maakt dus uit op 
welke partij u gaat stemmen op 15 maart! 

Welke partij past bij u?
We vertellen u graag wat de provincie doet en 
welke partijen er mee doen. Daarnaast is er 
een stemhulp die u kan invullen. Zo komt u 
er in een paar klikken achter welke partij het 
beste bij u past. Ga naar www.zuid-holland.
nl als u meer wilt weten over de provinciale 
verkiezingen, hoe er gestemd kan worden en 
waar de stemlokalen zijn. Doet u mee? Scan de 
QR-Code voor alle informatie en hulp.
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Mededeling over graven waarvan  
uitgiftetermijn is verlopen

Gratis compost 

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.

Als dank voor het goed scheiden van uw 
groente-, 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 
Wipmolenlocatie. 

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 

Ruimen stoffelijke resten
Kiest u niet voor herbestemming van de stof-
felijke resten, dan worden deze op een later  
moment geruimd. Hierover wordt niet indivi-
dueel gecorrespondeerd. Dit wordt wel gepu-
bliceerd 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 belang-
hebbenden van deze graven een brief met 
informatie. Heeft u geen brief gekregen maar 
bent u wel belanghebbende en wilt u een aan-
vraag 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.

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.
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Nachtafsluitingen Brug over De Noord 
(N915) voor onderhoud  brugklep

Jaarlijkse lokale belastingaanslagen
via Mijn Overheid en per post

Rijkswaterstaat voert woensdag 8 en donderdag 
9 maart ’s nachts functionele testen uit aan het 
beweegbare deel van de brug over De Noord. 
Daarvoor is de brug in beide richtingen telkens 
van 21.00 tot 05.00 uur afgesloten voor alle 
verkeer tussen Alblasserdam en Hendrik-Ido-
Ambacht. Tijdens deze nachten wordt getest of 
alle technische installaties nog goed functione-
ren. Weggebruikers moeten rekening houden 
met een extra reistijd van 10-30 minuten.  

Afsluitingen
Afsluitingen N915 (Brug over De Noord) in 
beide richtingen tussen Alblasserdam en 
Hendrik-Ido-Ambacht:

•  Op woensdag 8 maart 21:00 uur t/m  
donderdag 9 maart 05:00 uur

•  Op donderdag 9 maart 21:00 uur t/m vrijdag 
10 maart 05:00 uur

Omleidingen wegverkeer
De omleidingen voor het wegverkeer zijn langs 
en boven de weg aangegeven. De omleidings-
routes lopen via de Noordtunnel (A15).

(Brom)fietsers en voetgangers
(Brom)fietsers en voetgangers worden in 
groepen doorgelaten over de brug. Zij moeten 
rekening houden met een oponthoud van 
maximaal 30 minuten.

In februari verstuurt SVHW namens gemeente 
en waterschap Hollandse Delta de jaarlijkse 
lokale belastingaanslagen via Mijn Overheid en 
per post.

Twijfelt u over de juistheid van de
WOZ-waarde?
Kijk dan eerst welke gegevens gebruikt zijn 
voor de waardering van uw woning. Zijn er aan-
passingen nodig? Maak dan direct bezwaar via 

Openbaar vervoer en hulpdiensten
Met de betrokken veiligheidsregio’s zijn afspra-
ken gemaakt over maatregelen waardoor de 
hulpverlening op peil blijft. 

Vervoer gevaarlijke stoffen
De brug blijft beschikbaar voor transporteurs 
die gevaarlijke stoffen vervoeren. Dit vervoer 
wordt door middel van verkeersregelaars 
over de brug geleid. De maximale wachttijd 
bedraagt 45 minuten.

Advies aan weggebruikers
•  Plan uw reis goed en raadpleeg voor vertrek 

de actuele verkeersinformatie;
• Houd rekening met extra reistijd
•  Pas, indien mogelijk,. Uw reisgedrag aan 

om vertraging door de werkzaamheden te 
vermijden. Bijvoorbeeld door te kiezen voor 
het openbaar vervoer of een andere route;

•  Volg de aanwijzingen en omleidingsroutes 
op de digitale informatiepanelen en gele 
borden, boven en langs de weg. 

Onderhoudswerkzaamheden
Om de technische staat van onder andere 
tunnels en bruggen te controleren, voeren we 
jaarlijks inspecties en testen uit. Indien nodig 
wordt er vervolgens onderhoud gepleegd.

de persoonlijke QR code of digitale link op de 
brief die bij uw aanslag zit. U kunt ook gebruik 
maken van het digitale bezwaarformulier op de 
website van SVHW. Bezwaar maken is zo mak-
kelijk en snel geregeld!

Vragen over de lokale belastingen?
Informatie over de lokale belastingen staat op
de website van SVHW. Hier staan ook antwoor-
den op de meest gestelde vragen.

Nieuws

We vonden onze WOZ-waarde te 
hoog. Zelf bezwaar ingediend bij 
SVHW. Eenvoudig en snel!

BEZWAAR MAKEN? DOE HET ZELF. 
ALTIJD DIRECT BIJ SVHW! 
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Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Gehandicaptenparkeerplaats Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgen-
de omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Zaaknummer:  Z-22-415510
Voor:   het bouwen van een woning
Locatie:   Vinkenpolderweg 27b 
Datum besluit:  16 februari 2023
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO

Zaaknummer:  Z-23-420485
Voor:    het vellen of doen vellen 

van twee houtopstanden 
(Leilinden)

Locatie:   Oost Kinderdijk 353 
Datum besluit:  20 februari 2023
Activiteit:  Kap

Zaaknummer:  Z-23-421134
Voor:    het vellen of doen vellen 

van 3 houtopstanden 
   (2 els en 1 berk)
Locatie:   Blokweerweg 22 
Datum besluit:  20 februari 2023
Activiteit:  Kap

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 dagte-
kening, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar zich richt en de gronden van 
het bezwaar. Het bezwaar moet worden gericht 

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Alblasserdam maakt bekend, 
dat het heeft besloten om een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen  
en hiertoe een bord model Reglement 
Verkeerstekens 1990 met een onderbord te 
plaatsten. Deze gehandicaptenparkeerplaats 
zal worden aangelegd op de volgende locatie: 
- Fop Smitstraat 63. 
-  De Alblashof nabij de ingang van de 
 aanleunwoningen.
Belanghebbenden kunnen gedurende een 
termijn van zes weken na heden o.g.v. artikel 

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

aan het college van burgemeester en wet-
houders van Alblasserdam. Indiening van een 
bezwaarschrift betekent niet dat de werking 
van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening 
van een bezwaarschrift bestaat de mogelijk-
heid een voorlopige voorziening aan te vragen 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam). 

Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning tussen: 13 februari 2023 en 23 
februari 2023

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

Zaaknummer:  Z-23-422522
Voor:    het plaatsen van een  
   container
Locatie:   De Spil 11 
Datum ontvangst:  22 februari 2023
Activiteit:  Roerende zaken

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, 
1 maart 2023

7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen 
voornoemd besluit bezwaar instellen bij het 
college van burgemeester en wethouders  
van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA  
Alblasserdam. Het bezwaar moet schriftelijk 
worden ingediend en tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener,
- de dagtekening,
-  een omschrijving van het besluit waartegen 

het bezwaar is gericht en,
- de gronden van het bezwaar.

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

Wist u dat alle vergunningen en  

bekendmakingen ook online te  

vinden zijn? Scan de code om naar 

onze website toe te gaan.

Naam Geboren Datum uitschrijving

Kukhtyk, DO 28-05-2008 08-02-2023

Kukhtyk, H 15-10-1962 08-02-2023

Tajinder Singh  05-11-1994  25-01-2023


