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Raadhuisplein

'Korte lijntjes goed voor de samenwerking'

De werkzaamheden aan het Raadhuisplein gaan
volgende week beginnen. Het is alweer ruim vier
jaar geleden dat we begonnen te praten over
een nieuwe inrichting van het plein. Het ontwerp
kwam tot stand na diverse lange avonden met
heel veel inwoners, aanwonenden en winkeliers.
Het is een mooi ontwerp met een ‘waterpartij’, bloembakken, ruimte voor evenementen
en meer groen. Ik ben blij dat er nu eindelijk
concreet handen en voeten aan gegeven gaat
worden.
Parkeren
Het duurt nog wel even voordat het plein klaar
is, natuurlijk. We starten met het weghalen van
de betonnen platen die nu op het plein liggen.
Deze gaan naar het Wipmolenterrein, zodat daar
tijdelijk meer parkeerplaatsen voor het centrum
van Alblasserdam komen. De ruimte om te parkeren in het centrum is beperkt. Mogelijkheden
om meer parkeerplaatsen te maken laten we niet
aan ons voorbij gaan. Ook al is het maar tijdelijk.
Feestelijk moment
Als alles gaat zoals gepland zal het plein eind
oktober klaar zijn voor gebruik. Als we dan nog in
een 1,5 meter samenleving leven, kan het plein
helaas niet meteen voor gezellige, drukke evenementen worden ingezet.

Het wordt daardoor, hopelijk tijdelijk, een huiskamer waar we met gepaste afstand tot elkaar
van kunnen genieten. We zoeken nog naar een
manier om toch een feestelijk moment te maken
van het in gebruik nemen van het plein en De
Rederij.
De Rederij
Onder deze mooie nieuwe naam zal het gebouw
waarin het gemeentehuis, de politie en de bibliotheek samen onderdak krijgen op 2 juni voorzichtig haar deuren openen. Eerst kunnen alleen
bezoekers van de gemeentewinkel en gemeenteambtenaren er terecht. Later gaat ook de bieb
open en kunnen de andere gebruikers er aan de
slag. Ik ben benieuwd hoe het er van binnen uit
ziet. Het resultaat van de renovatie is aan de buitenkant in ieder geval
erg indrukwekkend.
Ik hoop dat we elkaar
snel kunnen gaan
ontmoeten op het
plein en in De Rederij,
al is het voorlopig met
1,5 meter afstand tussen elkaar. Houd vol!

Na jaren verlaten de Alblasserdamse
wijkagenten begin juni het bureau aan de
Goudsbloemstraat. Zij verhuizen naar een
nieuw steunpunt in De Rederij, het volledig
vernieuwde gemeentehuis.
Jolanda van Putten, operationeel expert
wijkagent, heeft er zin in. ,, We krijgen een
mooie werkruimte, centraal in Alblasserdam. Bovendien zitten in De Rederij diverse
partners van ons waaronder de gemeente.
Ik verwacht dat die korte lijntjes goed zijn
voor de samenwerking.''
Basisteam Drechtsteden buiten
Naast Jolanda van Putten werken wijkagenten Arjan de Haan, Martin Stam en
Barry Windhouwer in Alblasserdam. Het
viertal maakt deel uit van het basisteam
Drechtsteden buiten van de politie Eenheid
Rotterdam. Dit team is actief voor Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. ,,Wij vieren
werken vast in Alblasserdam. Dat heeft als
voordeel dat wij het dorp en de inwoners
kennen en zij ons'', zegt Jolanda van Putten.

Als operationeel expert heeft zij een coördinerende rol. Ook houdt ze zich bezig met
problematiek die het gebied overstijgt en
met diverse veiligheidsthema's.
Bezoek
De wijkagenten werken vanuit steunpunten. Deze locaties zijn niet open voor het
publiek. ,,Om bijvoorbeeld aangifte te
doen zijn mensen welkom bij het bureau
in Papendrecht en in Zwijndrecht'', legt
Jolanda uit. ,,Het steunpunt in De Rederij is een uitvalsbasis voor ons vieren en
voor collega’s uit het basisteam die in
Alblasserdam bepaalde werkzaamheden
moeten doen. Bijvoorbeeld surveilleren.
We kunnen in De Rederij wel op afspraak
bezoekers ontvangen. Dat doen we nu ook
in de Goudsbloemstraat. Onze manier van
werken verandert niet, alleen zitten we
straks in een pand dat weer helemaal van
deze tijd is.''
Wilt u in contact komen met de wijkagenten? Bel dan 0900 – 8844 of kijk op
www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten

Arjan Kraijo
Wethouder
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Check de afvalkalender rond Pinksteren
Maandag 1 juni 2020 is het tweede pinksterdag en is HVC gesloten. HVC haalt op deze dag geen
afval op en milieustraat Noordpolder is gesloten. Let op: mogelijk worden de bakken rond
Pinksteren op een eerder of later moment geleegd, ook als de oorspronkelijke ophaaldag niet
op een feestdag valt. Kijk vroegtijdig in de afvalkalender in de HVC afval-app of op hvcgroep.nl
wanneer uw bak wordt geleegd.

V.l.n.r. wijkagenten Arjan de Haan, Martin Stam, Jolanda van Putten en
Barry Windhouwer. Zij werken binnenkort vanuit De Rederij.

Kloppend hart van Alblasserdam
Het gerenoveerde gemeentehuis van Alblasserdam wordt het nieuwe onderkomen van de
gemeente en de bibliotheek. Ook de politie krijgt er een uitvalsbasis en er komt een gezellig
werkcafé. Het nieuwe huis met de naam De Rederij wordt een plek om elkaar te ontmoeten,
om informatie te vinden en mee te doen aan activiteiten: het kloppend hart van Alblasserdam. De oﬃciële opening is in het najaar, na de renovatie van het Raadhuisplein.

Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

Volg ons ook op social media
@gemAlblasserdam
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

Publiekswinkel
Door de maatregel rondom het coronavirus is de Publiekswinkel alleen op afspraak
beperkt open. Tot voorlopig tot 1 juni
gelden voor een beperkt aantal producten
de volgende openingstijden:
Maandag
14.00 – 19.30 uur
Dinsdag
09.00 – 12.00 uur
Woensdag
gesloten
Donderdag
09.00 – 12.00 uur
Vrijdag
gesloten
CJG
088-1237007
Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190

Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031
Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Nicolette van Esdonk en
Marianne Vogelenzang
Email: ondernemen@alblasserdam.nl
Meldlijn
Via het Meldpunt Openbare Ruimte op
onze website kunt u snel, digitaal, een
melding doen of een vraag stellen over
gebreken of ongemakken in de openbare
ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een kapot
speeltoestel, een gat in de bestrating of
dode bomen.

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.
U vindt er niet alleen informatie; 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.
Op de website www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl leest u meer over de activiteiten
en ondersteuningsmogelijkheden die de
stichting u kan bieden.

tel. 078 – 20 21 220
info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
Spreekuur op afspraak:
• maandag, dinsdag en donderdag tussen
09.00 – 17.00 uur
Colofon
Het Gemeentenieuws is een uitgave van
de gemeente Alblasserdam. Berichten
voor deze pagina kunt u uiterlijk de vrijdag
voorafgaand aan de verschijningsdatum
aanleveren bij de samenstellers.
Mail uw berichten naar
communicatie@alblasserdam.nl.
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Raads- en commissievergaderingen

Beste Alblasserdammers,

Drechtstedendinsdag digitaal

Allereerst mijn grote complimenten aan
alle inwoners van Alblasserdam die de
afstand- en hygiëneregels in acht blijven
nemen bij dit mooie weer! Tijdens Hemelvaartsdag zorgde dit weer voor drukte aan
het water, vooral bij de Kortlandse Kade.
Grote groepen jongeren werden als een
magneet aangetrokken door het idee van
een verkoelende duik. Zelfs uit andere
gemeenten weet men Alblasserdam te
vinden. Van al deze mensen heeft niet
iedereen goede bedoelingen. Waarschuw
daarom uw kinderen! Laat ze goed op hun
spullen letten. Telefoons en toebehoren
voor het beluisteren van muziek zijn aantrekkelijk voor grijpgrage vingers.

De Drechtraad vergadert dinsdag 2 juni van
19.30 tot 20.30 uur digitaal vanwege de maatregelen rond het coronavirus. Aansluitend
vergadert van 20.45 tot uiterlijk 23.00 uur de
zogeheten carrousel Integraal. De vergaderingen zijn te volgen via de website
https://drechtsteden.notubiz.nl.

Ontspanning
Tijdens Hemelvaartsdag was het meteen ook
goed vol bij het weer opengestelde Lammetjeswiel. Het was druk, maar goed te doen
dankzij het verantwoordelijkheidsbesef van
de mensen die ontspanning zochten. Net als
op de Kortlandsekade was het druk, maar
iedereen was goed aanspreekbaar en deed
zijn best, zeker als daarom werd gevraagd.
Teststraat Covid-19
Medewerkers van zorg- en onderwijsorganisaties in de regio Zuid-Holland Zuid kunnen zich
bij gezondheidsklachten laten testen op het
coronavirus. Aan de Oranjelaan in Dordrecht
staat een teststraat. We gaan ernaar toe dat
meer groepen en uiteindelijk iedereen met
klachten zich kan laten testen. Alle verwijzingen lopen via de huisarts. Om al deze testen
mogelijk te maken wordt gekeken naar mogelijkheden om op meer plekken in de regio
teststraten in te richten. Deze vraag is ook
aan Alblasserdam gesteld. Een ondernemer is
al bereid gevonden een deel van zijn terrein
en gebouwen beschikbaar te stellen. Zodra
de voorbereidingen zijn afgerond en we hier
meer over kunnen vertellen, hoort u natuurlijk
van ons. Ook de andere niet-professionele
zorgverleners kunnen zich straks laten testen
in de teststraat. Dit zijn o.a. mantelzorgers
of vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg.
Voorwaarde is wel dat men minimaal 24 uur
klachten moet hebben. Meer info vindt u via
de de website ZHZVeilig en de website van de
GGD Zuid-Holland Zuid.
Versoepeling gaat door
Op 19 mei hebben premier Rutte en minister
De Jonge aangekondigd dat de voorgenomen
versoepelingen per 1 juni kunnen doorgaan.
Samen met de lokale horecaondernemers,
Landvast, kerkbestuurders, scholen, kinderopvang, bedrijven en instellingen bekijken en
overleggen we wat de versoepelingen voor
ons dorp betekenen en hoe mensen zich aan
de afstand- en hygiëneregels kunnen houden.
Ik heb gemerkt dat over de regels rondom
groepsvorming, samenkomsten en afstand
houden wat verwarring is. Kort gezegd komt
het erop neer dat afstand houden nog steeds
geldt, samen met hygiënevoorschriften. Voor
uitleg over alle regels is het goed om de berichtgeving van gemeente en Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid te blijven volgen.

reageerden al met spontane reacties. Onder
regie van wethouder Zandvliet wordt van, voor
en door de jeugd gewerkt aan Alblasserdamse
suggesties voor een succesvolle aanpak van
deze crisis én voor een toekomstbestendige
1,5 meter aanpak.
Ondernemers en winkeliers
Naarmate de coronacrisis voortduurt voelen
we in toenemende mate de zorg over de
gevolgen. Daarom een compliment aan het
adres van ondernemers en winkeliers omdat
zij de wil tonen er samen uit te komen. De
overleggen met elkaar en de constructieve
bijdragen van ondernemers, winkeliers en de
winkeliersverenigingen hebben hun vruchten
afgeworpen. Zo is ondanks de dwingende
opstelling van hekwerken in winkelcentrum
Makado inmiddels een duidelijker looproute
ontstaan. Daarbij blijft ons eigen gedrag belangrijk! Houd afstand van elkaar, geef elkaar
de ruimte en toon wat begrip. Alleen samen
kunnen we deze gezondheidscrisis succesvol
aanpakken.
Steun en begrip in Alblasserdam
Velen van u zetten zich op allerlei grote en
kleine manieren in om anderen te helpen en
te steunen. Dat gebeurt vaak ongezien, we
vinden dat ook gewoon. Soms gebeurt er iets
speciaals, zoals vorige week bij de Alblasserdamse Wil van Hoeckel. Zij kreeg van haar
familie een muzikaal optreden voor haar
woning cadeau ter ere van haar verjaardag.
Maar ook zorg over respect
Vorige week heb ik mijn zorg gedeeld over de
manier waarop wij soms met elkaar omgaan
en elkaar op soms ongepaste wijze de maat
nemen. Afgelopen donderdag was ik blij
verrast omdat mensen op de Kortlandsekade
goed aanspreekbaar waren en positief in
gesprek gingen met de toezichthouders.
Dit respect voor elkaar doet mij goed. Ik hoop
dat dit er ook is als mensen de behoefte
voelen om elkaar te herinneren aan de 1,5
meter. Het is moeilijk om afstand te houden,
we zijn het gewoon nog niet gewend. Oordeel
daarom niet te hard over elkaar. Er is immers
altijd nog een keuze, waarbij drukke plaatsen
vermeden kunnen en moeten worden. Dus
mensen, neem uw verantwoordelijkheid, houd
nog altijd de 1,5 meter afstand maar kies
ervoor die drukkere plaatsen zoveel mogelijk
te mijden. Ga winkelen als het rustig is.
En als dat niet mogelijk is, benader elkaar dan
in ieder geval met begrip en respect.
Dan komen we er samen wel uit!
Laten we de positieve lijn vasthouden en onze
verantwoordelijkheid blijven nemen.
Zo werken we met elkaar op 1,5 meter afstand
aan een steeds meer versoepeling van de
maatregelen.

vergaderen en het verlengen van het huidig
beleidskader schuldhulpverlening.
Taakstelling sociaal domein
De invulling van de taakstelling op het sociale
domein is het belangrijkst punt op de agenda
van de carrousel Integraal. Daarnaast staan
onder meer de begroting voor 2021 en de
jaarstukken over 2019 op de agenda.
Meer informatie, zoals agenda's en
bespreekstukken, vindt u op
https://drechtraad.drechtsteden.nl.
Heeft u vragen? Stuur ze aan
regiogriffie@drechtsteden.nl.

Hamerstukken
De Drechtraad buigt zich voornamelijk over
hamerstukken. Het gaat om een aantal benoemingen in diverse commissies en in het
Drechtstedenbestuur, een wijziging van het
Reglement van Orde vanwege digitaal
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Heeft u uw lokale belastingen
al betaald?
In februari ontving u het aanslagbiljet
lokale belastingen van SVHW. Heeft u deze
belastingen nog niet betaald? Dan heeft u
nog tot 31 mei 2020 de tijd om de aanslag
te betalen of om automatische incasso
aan te vragen. Betaal op tijd, zo voorkomt
u een aanmaning met extra kosten.

Twijfelt u of u uw aanslag wel heeft
ontvangen?
•	Misschien heeft u zich aangemeld bij
Mijnoverheid en staat uw lokale belastingaanslag digitaal in uw persoonlijke
Berichtenbox. U heeft dan een melding op
uw e-mailadres ontvangen.
•	Op www.svhw.nl vindt u in ‘Mijn SVHW’ uw
belastingaanslag terug. Log hiervoor in met
uw DigiD.
Kunt u de lokale belastingen niet betalen?
•	Misschien kunt u dan wel in termijnen
betalen. Geeft u hiervoor een machtiging

automatische incasso af vóór de
vervaldatum van uw aanslag.
•	Misschien komt u in aanmerking voor
kwijtschelding. U hoeft dan een aantal
belastingen niet te betalen. U kunt voor
kwijtschelding in aanmerking komen als u
een minimum inkomen en geen vermogen
heeft.

Bent u ondernemer of ZZP-er en heeft u
uitstel van betaling gekregen vanwege het
Coronavirus?
•	Dan heeft u tot 31 augustus de tijd om de
lokale belastingen te betalen.
Heeft u vragen over uw aanslagbiljet lokale
belastingen?
•	Neemt u dan contact op met SVHW via
(0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houdt
u daarbij uw subjectnummer bij de hand.
Het subjectnummer vindt u rechtsboven op
uw aanslagbiljet.
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Eikenprocessierups of spinselrups?
Op het eerste oog kunnen nesten van de eikenprocessierups en de spinselrups op elkaar
lijken. Toch zijn er verschillen.
•	De eikenprocessierups zit alleen in eikenbomen (in uitzondering kunnen ze ook in
naastgelegen bomen terecht komen door
verspreiding na hevige regenval).
De spinselrups juist niet.
•	De nesten van de eikenprocessierups zijn
over het algemeen veel kleiner. De nesten
van de spinselrups zijn meer uitgerekt met
lange witte draden. Deze nesten kunt u veel
beter zien.

Hartelijke groet,

Wel of geen gezondheidsklachten
Het zijn ook twee heel verschillende beestjes.
De eikenprocessierups kan flinke gezondheidsklachten veroorzaken. De eikenprocessierups is daarom een plaagdier. Het is de
verantwoordelijkheid van de gemeente om
plaagdieren te bestrijden. De spinselrups kan
wel overlast geven maar vormt geen gevaar
voor de gezondheid. Wij bestrijden de
spinselrupsnesten daarom ook niet.
Op onze website www.alblasserdam.nl vindt
u een kaart met alle eikenbomen in beheer
van de gemeente. Vanuit daar kunt u ook
direct melding maken van een
eikenprocessierupsnest.

Uw burgemeester
Jaap Paans

Oproep aan de jeugd
Ondertussen is de oproep van de ministerpresident aan alle jongeren ook in Alblasserdam gehoord. Jeugdland, Jeugd-Punt, Jongerenwerk, ABC-team, scholen en verenigingen

Een nest van de eikenprocessierups in een eik

E
 en nest van een spinselrups met lange
witte draden
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VERHUISBERICHT

6 mei 2020

Op dit moment is de bibliotheek
gesloten en zijn we druk bezig met de
verhuizing naar De Rederij. Vanaf vrijdag
12 juni gaat de bibliotheek weer open.
We hopen jullie snel weer te verwelkomen
in het nieuwe pand (Cortgene 2)!

Basisregels voor iedereen
.

Houd 1,5 meter
afstand.

Blijf via debibliotheekaanzet.nl/verhuizing-alblasserdam
op de hoogte van alles rondom de verhuizing.
Binnenkort staan hier ook de openingstijden
vanaf 12 juni a.s.

Vermijd drukte.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

11 mei:

1 juni:

1 juli:

1 september :

?

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

Evenementen

Contactberoepen
Buiten sporten op
1,5 meter afstand

Bioscopen
(max. 30 personen)

Kinderboerderij De Plantage is met ingang
van woensdag 3 juni weer open voor bezoekers. Toen het coronavirus in maart uitbrak,
moest ook de kinderboerderij de deuren
sluiten. Daar komt dus verandering in.

Bibliotheken

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

- Kinderen tot 12 jaar mogen niet zonder
begeleiding van een meerderjarige het
terrein op.
- Het toilet is niet toegankelijk voor
bezoekers.
- ’t Winkeltje is gesloten.
- Diertjes knuffelen op schoot kan voorlopig
helaas ook niet.
- Volg de richtlijnen van de medewerkers.
- Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
- Respecteer elkaar en geef elkaar de
ruimte.

(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang

Voorzieningen
campings en
vakantieparken

Terrassen

Kinderboerderij gaat weer open

Verder geldt:
- Er mogen maximaal 30 personen tegelijk
op het terrein, inclusief personeel.
- Ontsmet uw handen bij binnenkomst en
vertrek.
- Er is een verplichte looproute zodat u zo
min mogelijk mensen tegenkomt.

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
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Maatregelen
Er gelden wel diverse veiligheidsmaatregelen. Zo zijn de openingstijden beperkt tot
woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot
16.30 uur.

Was vaak je
handen.

Bioscopen
(max. 100 personen)
Sauna’s

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 100 personen)

Musea
Praktijklessen en
examens MBO
vanaf 15 juni.
Versoepeling hoger
onderwijs wordt
onderzocht.

18+

Sekswerkers en
coffeeshops

Casino’s

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

Voortgezet onderwijs

Kantines

In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht. Reis niet onnodig
en mijd de spits.

Om bezoekers niet te hoeven wegsturen
vraagt de kinderboerderij om niet allemaal
volgende week direct langs te komen.

Voor voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

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

VERHUISBERICHT
De gemeentewinkel gaat verhuizen,
daarom zijn wij op vrijdag 29 mei a.s.
gesloten. Op dinsdag 2 juni staan wij
weer voor u klaar in ons verbouwde
gemeentehuis (De Rederij)
aan Cortgene 2.
LET OP! Onze gemeentewinkel is door de
maatregelen rondom het coronavirus voorlopig
beperkt open en woensdag en vrijdag dicht. U
bent voor dringende zaken en alleen op afspraak
welkom! Voor meer informatie, kijk op
www.alblasserdam.nl of bel 14 078.

Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum ontvangst:

Inrit/Uitweg
het realiseren van een inrit
Van Eesterensingel 209
13-05-2020

Activiteit:

Werk of werkzaamheden
uitvoeren
het plaatsen van een stalen
trap naast de voetgangers-

Voor:

brug naar het Landvast
Nabij Raadhuisplein en de
Kraanbaan
Datum ontvangst: 13-05-2020
Locatie:

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.

Vergunningen en Meldingen, 27 mei 2020

