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Verwen uw tuin met gratis compost
Als dank voor het goed scheiden van uw
groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFTE),
kunt u elk jaar gratis compost ophalen. Op
zaterdag 27 maart kunt u hiervoor tussen 10.00
en 16.00 uur terecht op de Oude Wipmolenlocatie. Op deze locatie is het goed mogelijk om
op gepaste afstand volgens de coronaregels
om de beurt compost te krijgen. Het terrein is
afgesloten en heeft één ingang en één uitgang.
Neem zakken of aanhanger mee
Medewerkers van de gemeente leiden de actie
in goede banen en scheppen de compost in
uw aanhanger of zak. Volgt u hun aanwijzingen
op. U neemt zelf een aantal zakken of een aanhanger mee om de compost in te vervoeren.
Let op: het is verplicht om uw aanhanger af te
dekken met een zeil of net.

Afval scheiden
Nog altijd belandt bijna 60 kilo GFTE per
persoon bij het restafval en wordt verbrand.
Dat is zonde. Een volle GFTE-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 GFTE en het scheiden van
afval vindt u op www.hvcgroep.nl/gft en in de
HVC-afvalapp.

SVHW versoepelt betaling voor
ondernemers en ZZP-ers
SVHW geeft ondernemers en ZZP-ers die in
2021 een aanslag lokale belastingen hebben
ontvangen, meer ruimte om te betalen. Op
deze manier hoopt SVHW enige ﬁnanciële
verlichting te creëren, aangezien de omzet van
velen vanwege de Coronacrisis onder druk
staat.
Allereerst is het mogelijk om in termijnen te
betalen via automatische incasso. Afhankelijk van de afgiftedatum van de machtiging
incasseert SVHW in acht tot tien maanden.

Daarnaast kunnen ondernemers en ZZP-ers
uitstel van betaling aanvragen tot 1 oktober
2021. Zij moeten dit dan wel voor 31 mei 2021
aanvragen.
Ondernemers en ZZP-ers kunnen dit snel en
makkelijk regelen via www.svhw.nl/ondernemers-zzp-ers-en-covid-19. Daar vinden zij ook
meer informatie. Het is ook mogelijk om telefonisch automatische incasso of uitstel aan te
vragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

UITSTEL VAN BETALING
VOOR ONDERNEMERS
EN ZZP-ERS

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 activeert 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.

Reageer vóór 31 mei 2021
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Hulp bij geldzorgen? Bel 0800-8115!
Hebt u te maken met geldzorgen? Dan kunt u
bellen naar het gratis telefoonnummer 08008115. U krijgt dan ﬁnancieel advies. Ook kunt
u een verwijzing krijgen naar hulpverlening in
de buurt.
Wanneer u belt of chat met 0800-8115 biedt
een van de medewerkers een luisterend oor.
De medewerker stelt vragen om een goed
beeld te krijgen van uw situatie. Ook wordt

om uw postcode gevraagd. Op die manier kan
de medewerker kijken welke hulp nodig is en
waar u in de buurt terecht kunt.
Nederlandse Schuldhulproute
0800-8115 is het nummer van de Nederlandse
Schuldhulproute. Ze werkt samen met gemeenten, bedrijven en schuldhulporganisaties
in heel Nederland. Ook wij zijn aangesloten bij
de Nederlandse Schuldhulproute.

Raads- en commissievergaderingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Gemeenteraad vergadert
De gemeenteraad vergadert op dinsdag
30 maart. Agenda en stukken kunt u vanaf
donderdag 25 maart vinden in het Raadsinformatiesysteem (RIS) op de website van de
gemeente Alblasserdam. Wilt u inspreken bij
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de raad? Meld dit dan zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk dinsdag 30 maart 16.00 uur,
bij griﬃer@alblasserdam.nl, dan ontvangt u
nadere informatie. De vergadering kunt u live
volgen via alblasserdam.notubiz.nl/live.

Aanwijzingsbesluit Betredings- en
verblijfsverbod Lammetjeswiel
Het college van burgemeester en wethouders
heeft op 9 maart 2021 het 'aanwijzingsbesluit
betredings- en verblijfsverbod recreatiegebied
Lammetjeswiel 2020' vastgesteld. Met dit
besluit wordt het Lammetjeswiel in de nachtelijke uren tussen 00:00 en 05:00 afgesloten

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (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

Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031
Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Nicolette van Esdonk en
Marianne Vogelenzang
Email: ondernemen@alblasserdam.nl

Let op: wij werken uitsluitend op afspraak!

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.

CJG
088-1237007
Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190

in de periode van 1 maart 2021 tot 1 juli 2021.
Voor meer informatie kunt u het besluit lezen
op www.overheid.nl. (Zoek onder 'lokaal
beleid' met als zoekterm postcode 2951). Of
neem contact met ons op via telefoonnummer
14 078.

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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Controle hondenbezit:
Is úw hond al aangemeld?
Voor onze gemeente verzorgt SVHW de hondenbelasting. Jaarlijks controleert LEGITIEM
BV hiervoor het hondenbezit. Dit jaar begint
de controle op 29 maart. De controleurs kunnen zich legitimeren als werknemer bij LEGITIEM BV. Treffen zij een hond aan waarvoor de
eigenaar geen belasting betaalt, dan melden
zij dat bij SVHW.

de houders met poepzakjes, de plekken waar
honden kunnen loslopen en de hondenkooien. Om dit aan te schaffen en te onderhouden
is geld nodig. Kortgeleden hebben we nog
extra zakjeshouders en hondenpoepbakken
neergezet. En wist u dat u de hondenpoepzakjes ook gratis afhalen kunt afhalen bij De
Rederij?

Heeft u een hond of pas een hond aangeschaft?
Dan bent u verplicht hiervan aangifte te doen.
U kunt uw hond aanmelden door op www.
svhw.nl bij ‘Mijn SVHW’ in te loggen met uw
DigiD. Maar u kunt uw hond ook telefonisch
aanmelden via (0186) 577 222 of (0800) 02 00
873.

Meer informatie over hondenbelasting?
Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl/
hondenbelasting

Temperatuur
verlagen =
energie en geld
besparen!

°
ZET JE CV-KETEL OP 60
& WIN
TERUG!
JE ENERGIEREKENING
Met een lagere temperatuur van je cv-ketel
bespaar je veel gas. Dat is binnen 60 seconden
gepiept en het scheelt al snel tot 60 euro per jaar!

Heeft u geen hond meer of vertrekt u naar
een andere gemeente?
Meld dit bij SVHW. U ontvangt dan mogelijk
teveel betaald belastinggeld terug.

Dus zet je ketel lager met de instructievideo op de
site en wie weet… betaalt Urgenda een jaar lang
jouw energierekening!

Kosten voor de gemeente
Honden brengen voor ons kosten met zich
mee. U kent vast de bakken voor hondenpoep,

8 maart 2021

ZETMOP60.NL
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Uitslag van de
verkiezingen
Alle stemmen zijn geteld en de definitieve
uitslag van de verkiezingen voor de Tweede
Kamer in ons dorp is bekend. Net als in de
rest van Nederland is de VVD in Alblasserdam
als winnaar uit de bus gekomen. Van alle
Alblasserdammers met stemrecht ging 81%
naar de stembus. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017 was dat 83,6 %. Bent u
benieuwd hoe er is gestemd in ons dorp of
wat de uitslagen per stembureau zijn? Die
informatie vindt u op www.alblasserdam.nl/
verkiezingen.

Sporten tijdens de lockdown
Ook volwassenen vanaf 27 jaar kunnen per 16 maart gezamenlijk sporten op sportaccommodaties
buiten. Daarnaast zijn zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar toegestaan.

Kinderen tot en met 17 jaar

Vanaf 18 jaar tot en met 26 jaar

Gezamenlijk sporten buiten overal toegestaan.
.

Buiten: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter
afstand toegestaan.

Geen 1,5 meter afstandsregel tijdens het sporten.
Wedstrijden alleen tussen teams van dezelfde
sportvereniging toegestaan.
Geen publiek.
Kleedkamers, douches en kantines gesloten.
Binnensport niet toegestaan.
Zwemlessen voor A-, B- en C-diploma toegestaan voor
kinderen tot en met 12 jaar.

Op sportaccommodaties buiten: gezamenlijk sporten
toegestaan.
Op andere locaties buiten, op initiatief (of in
opdracht) van gemeentes: gezamenlijk sporten onder
begeleiding toegestaan.
Geen 1,5 meter afstandsregel tijdens het sporten op
sportaccommodaties en andere locaties.
Wedstrijden alleen tussen teams van dezelfde
sportvereniging toegestaan.
Geen publiek.

Vanaf 27 jaar

Kleedkamers, douches en kantines gesloten.
Binnensport niet toegestaan.

.

Buiten: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter
afstand toegestaan.
Op sportaccommodaties buiten: gezamenlijk sporten
toegestaan met maximaal 4 personen (excl. instructeur)
op 1,5 meter afstand.
Op andere locaties buiten, op initiatief (of in opdracht)
van gemeentes: gezamenlijk sporten onder begeleiding
toegestaan met maximaal 4 personen (excl. instructeur)
op 1,5 meter afstand.

Topsporters
Trainingen en wedstrijden toegestaan voor topsporters
die uitkomen in topsportcompetities en andere
topsporters die zijn verbonden aan instellingen voor
topsport.
Geen publiek.

Geen wedstrijden.
Kleedkamers, douches en kantines gesloten.
Geen publiek.
Binnensport niet toegestaan.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/sport
of bel 0800-1351
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Trouwambtenaar worden iets voor u?

Beleidsregels TONK vastgesteld

Wij zijn op zoek naar twee Buitengewoon
ambtenaren van de burgerlijke stand (Babs).
Een Babs, ook wel trouwambtenaar genoemd,
heeft de eervolle taak huwelijken te sluiten.
De nieuwe Babsen gaan ons huidige team versterken. Hierin zijn heren zijn op dit moment
in de minderheid dus mannelijke trouwambtenaren zijn extra welkom.

Het Drechtstedenbestuur heeft op 4 maart
2021 de 'Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Drechtsteden'
vastgesteld. Deze beleidsregels vormen de
lokale uitwerking van de landelijke regeling
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK). De TONK biedt een tijdelijke financiële
ondersteuning in de noodzakelijke woonlasten voor huishoudens die te maken hebben
met een inkomensterugval als gevolg van de
COVID-19 maatregelen van de Rijksoverheid.
Uit de nieuwe beleidsregels volgt dat voor
de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021

Profiel
Iedereen die zelf getrouwd is weet dat de
trouwambtenaar veel kan toevoegen aan de
huwelijksdag met een mooie, persoonlijke
speech voor het bruidspaar. Herkent u zich in
het profiel? Dan bent u misschien wel de Babs
die wij zoeken:

- U spreekt makkelijk in het openbaar
- U kent Alblasserdam goed en bent een ambassadeur van het dorp
- U heeft geen problemen met het trouwen
van mensen van hetzelfde geslacht
- Uw verklaring omtrent gedrag levert geen
bezwaren op
Aanmelden
Een Babs in Alblasserdam sluit ongeveer tien
tot vijftien huwelijken per jaar waarvan de
meeste in de periode mei-september. Een
huwelijk kost u alles bij elkaar ongeveer drie
uur. Hier staat een vergoeding tegenover. Om
als Babs te kunnen werken moet u beëdigd
worden. Wilt u meer weten of wilt u zich
aanmelden? Stuur dan een mail naar Alblasserdam.burgerzaken@alblasserdam.nl t.a.v.
Corina Menheere.

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

Activiteit:
Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: 		het bouwen van een woning
Locatie: 		
Vlashof kavel 353
Datum besluit:		
09-03-2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de
volgende ontheffing(en) hebben verleend:
Omschrijving:
winkeltijdenwet
Periode: 		5 april 2021 (2e Paasdag),
13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) en 24 mei 2021 (2e
Pinksterdag)
Locatie: 		Plus van Holten, Sportlaan
1, Alblasserdam
Datum Besluit:
23 februari 2021
Zaaknummer:
21.0127
Omschrijving:
winkeltijdenwet
Periode: 		5 april 2021 (2e Paasdag),
13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) en 24 mei 2021 (2e
Pinksterdag)
Locatie: 		Albert Heijn, Makado-Center 41, Alblasserdam
Datum Besluit:
23 februari 2021
Zaaknummer:
21.0127
Omschrijving: 	winkeltijdenwet
Periode: 		5 april 2021 (2e Paasdag),
13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) en 24 mei 2021 (2e
Pinksterdag)
Locatie: 		Dirk van der Broek, Plantageweg 31, Alblasserdam
Datum Besluit:
23 februari 2021
Zaaknummer:
21.0127
Omschrijving:
winkeltijdenwet
Periode: 		5 april 2021 (2e Paasdag),
13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) en 24 mei 2021 (2e
Pinksterdag)
Locatie: 		Gall&Gall, Makado-Center
37, Alblasserdam
Datum Besluit:
23 februari 2021
Zaaknummer:
21.0127

Omschrijving:
winkeltijdenwet
Periode: 		5 april 2021 (2e Paasdag),
13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) en 24 mei 2021 (2e
Pinksterdag)
Locatie: 		Hornbach, Kelvinring 60,
Alblasserdam
Datum Besluit:
23 februari 2021
Zaaknummer:
21.0127
Omschrijving:
winkeltijdenwet
Periode: 		5 april 2021 (2e Paasdag),
13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) en 24 mei 2021 (2e
Pinksterdag)
Locatie: 		Lidl, Wilgenplein 2, Alblasserdam
Datum Besluit:
23 februari 2021
Zaaknummer: 21.0127
Bezwaar
Belanghebbenden kan als men het niet eens
is met dit besluit, binnen zes weken na de
dagtekening ervan, schriftelijk bezwaar maken
bij het college van burgemeester en wethouders 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
omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar.
Het indienen van het bezwaarschrift schorst
niet de werking van het besluit waartegen het
is gericht. Indien daarvoor naar uw mening
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, postbus
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.

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

Vergunningen & Bekendmakingen

Activiteit:
Bouw, Inrit/Uitweg
Voor: 		het bouwen van een woning
Locatie: 		
Vlashof kavel 354
Datum besluit: 		 05-03-2021

Vergunningen & Bekendmakingen

een tegemoetkoming van maximaal € 500,per maand kan worden verstrekt voor vaste
woonlasten zoals huur, hypotheek, gas en
elektriciteit. Inwoners van de Drechtstedengemeenten kunnen in aanmerking komen voor
de TONK-tegemoetkoming als sprake is van:
een laag inkomen als gevolg van de COVID-19
maatregelen, beperkte beschikbare geldmiddelen en hoge vaste woonlasten.

Activiteit: 	Handelen in strijd met
regels RO
Voor: 		Wijzigen van het gebruik
van het perceel voor het
realiseren van parkeerplaatsen
Locatie: 		
Dominee B. Toesplein 5
Datum besluit: 		 09-03-2021
Activiteit:
Kap
Voor: 		het vellen of te doen vellen
van 43 houtopstanden (14
Alnus Cordata (hartbladige
els), 4 Populus alba
(witte abeel), 1 Alnus
glutinosa (zwarte els), 23
Salix Alba (schietwilg), 1
Salix babylonica 'Tortuosa'
(kronkelwilg))
Locatie: 		op het voormalig woonwagenkamp aan de Staalindustrieweg
Datum besluit: 		 11-03-2021
Activiteit:
Roerende zaken
Voor: 		het realiseren van een
tijdelijke bouwplaats voor
het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
Locatie: 		
Wilgenlaan 1
Datum besluit: 		 11-03-2021

Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het vergroten van een
woonhuis
Locatie: 		
Blokweerweg 9
Datum ontvangst: 03-03-2021
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het realiseren van een
bouwplaats
Locatie: 		
Sav. Lohmanweg
Datum ontvangst: 11-03-2021
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 		het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: 		
Leeuwerikstraat 10
Datum ontvangst: 06-03-2021
Activiteit:
Kap
Voor: 		het vellen of te doen vellen
van twee houtopstanden
(twee Tilia x europaea (hollandse linde))
Locatie: 		
Kerkstraat
Datum ontvangst: 12-03-2021
Activiteit:
Kap
Voor: 		het vellen of te doen vellen van één houtopstand
(naaldboom (chamaecyparis))
Locatie: 		
Patrijsstraat 2
Datum ontvangst: 07-03-2021
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, 24 maart 2021

