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Nog niet gevaccineerd tegen corona?
Kom naar de prikbus!

Iemand een lintje bezorgen?
Dat kan!

Misschien bent u nog niet gevaccineerd tegen
corona omdat u vragen hebt? Of misschien
vindt u de afstand naar de plaatsen waar u
geprikt kunt worden te groot? Daarom staat op
maandag 26 en dinsdag 27 juli een prikbus van
de GGD in het dorp. Daar kunt u vragen stellen
en informatie krijgen. U kunt zich meteen ook
laten vaccineren als u dat wilt. De GGD heeft
dit opgezet in afstemming met ons.

Wie verdient wat u betreft een lintje? Nog tot
1 augustus kunt u iemand voordragen voor de
traditionele Lintjesregen in april volgend jaar.
Het is een mooi gebaar om mensen die zich
inzetten voor de samenleving erkenning te
geven in de vorm van een Koninklijke Onderscheiding. Dat kan alleen als iemand uit zijn of
haar omgeving een aanvraag indient. Hieronder leest u waar u moet beginnen.

Plekken en tijden
De bus staat maandag 26 juli bij de oude
brandweerkazerne aan de Nicolaas Beetsstraat. Op dinsdag 27 juli staat de bus op het
Scheldeplein bij de Ichtuskerk. U kunt op deze
dagen tussen 12.00 en 20.00 uur bij de prikbus
terecht.
Voor wie?
Iedereen vanaf 12 jaar kan in de bus een
vaccinatie krijgen met een vaccin dat beschermt
tegen corona. Voor kinderen van 12 tot en met
15 jaar geldt dat er een volwassen persoon bij
moet zijn. Kinderen van 16 en 17 jaar mogen
alleen komen. Iedereen die een prik wil, moet
een legitimatiebewijs laten zien. Dat is een

paspoort, een rijbewijs of een ID-kaart. Ook kinderen moeten een legitimatiebewijs laten zien.
Bij de bus zijn voorlichters aanwezig van de
GGD. Zij kunnen uw vragen over het coronavirus
en de vaccinatie beantwoorden. Voor meer
informatie over de coronavaccinatie kunt
u bellen met de GGD Zuid-Holland Zuid:
078 770 8580 (tussen 08:00 - 20:00 uur).
Wij betalen uw vervoer
U kunt ook een vaccinatie krijgen bij een van
de vaste plekken van de GGD buiten het dorp.
Bijvoorbeeld in Groot-Ammers of Ridderkerk.
Als u geen geld heeft voor de reis naar een van
deze plekken, kunnen wij het vervoer voor u
betalen. Wij kunnen uw reiskosten vergoeden
als u:
- Bekend bent bij de Voedselbank
- Onder (schulden)bewind staat en
maximaal €50 weekgeld heeft voor uzelf
Wilt u het vervoer naar een priklocatie
buiten Alblasserdam door ons laten betalen?
Stuur dan een mail met uw naam en adres naar:
s.temminck@stichtingwelzijnalblasserdam.nl.

bepaalde datum jubileert of afzwaait, kunt u
ook voorstellen dat het lintje op die dag wordt
uitgereikt. Dat heet een bijzondere gelegenheid.
Houd er rekening mee dat de procedure die
moet worden doorlopen voor een bijzondere
gelegenheid minimaal vijf maanden in beslag
neemt. De aanvraag moet worden goedgekeurd
door onder meer de burgemeester, de commissaris van de Koning en het Kapittel voor Civiele
Orden. Als laatste geeft de Koning goedkeuring.

- Onderzoek of de persoon in kwestie een
onderscheiding op prijs stelt. U kunt deze
vraag voorzichtig stellen aan een partner
of familielid.
- Ga na of degene die u op het oog hebt
minimaal vijftien jaar actief is (geweest) als
vrijwilliger en daaraan gemiddeld zes uur
per week besteedt of heeft besteed.
- Ga naar de website www.lintjes.nl om een
zogeheten voorstelformulier te downloaden
en in te vullen. Heeft u vragen of ondervindt
u hindernissen? Neem dan contact op met
Caroline Smits (078-770 6010), Jolanda van
den Berg van Oosterhout (078-770 6008)
of stuur een mail naar bestuurssecretariaat
@alblasserdam.nl.
Algemene of bijzondere gelegenheid
U kunt een aanvraag doen voor de zogeheten
algemene gelegenheid. Daarmee wordt de lintjesregenbedoeld die doorgaans een dag voor
Koningsdag plaatsvindt. Als iemand op een
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Berichten over uw buurt digitaal

Wilt u op de hoogte zijn en blijven van actuele
zaken die spelen in uw buurt? Denk aan evenementen, kap- of bouwvergunningen, verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde regelgeving?
Deze informatie is sinds 1 juli digitaal en 'op
maat' beschikbaar op https://overuwbuurt.
overheid.nl/. Om de berichten te ontvangen
kiest u uit de e-mailservice en/of de app
voor mobiele apparaten.

E-mailservice
Bij het inschrijven voor deze service stelt u
zelf in welke berichten u wilt ontvangen en
van welke organisatie(s). Het gaat om publicaties
van gemeenten, waterschappen en provincies
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van de afgelopen twee maanden.
U ontvangt gemiddeld een keer per week een
e-mail. U leest op ‘Berichten over uw buurt’
ook antwoorden op vragen als: Wat moet ik
doen als ik stukken wil inzien? En, hoe kan ik
bezwaar indienen?
Over uw buurt app
‘Berichten over uw buurt’ vindt u ook in de
‘Over uw buurt’ app. U downloadt de app in
de Apple Store of in Google Play. De gegevens
worden één keer per dag opgehaald en verwerkt.
Hierdoor kan het zijn dat een besluit een dag
later beschikbaar is in de app.

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
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 informatiepunt

kunt u terecht met vragen over de Wmo,
gezondheid, wonen, vervoer, schulden,
formulieren, inkomen en kinderopvang.
Door covid 19 kunt u alleen op afspraak
terecht. Tel.: 088 - 1237007, email:
achterwacht.alblasserdam@desocialebasis.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 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. 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
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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NK Tegelwippen; doet u mee?
Samen met buurgemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden doen we mee aan
het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen.
Iedereen kan meedoen door zoveel mogelijk
tegels in de eigen tuin te vervangen door groen.
Hittestress en wateroverlast
Als we tegels vervangen door groen passen
we ons aan het veranderende klimaat aan.
In Nederland wordt het weer steeds extremer.
We krijgen steeds vaker te maken met hevige
regenbuien en lange periodes van hitte en
droogte. Door alle tegels en beton in onze
omgeving krijgen we daardoor ook vaker te
maken met problemen als hittestress en wateroverlast. Stenen verkoelen niet en laten geen
water door wanneer het regent. Meer groen
gaat dit tegen.

door groen om zo bij te dragen aan een klimaatbestendige regio. De gewipte tegels kunt u aanmelden op de website van het NK Tegelwippen.
Dan tellen ze mee voor het totaal aantal gewipte
tegels in onze gemeente: https://nk-tegelwippen.
nl/. Ook kunt u op de website meer informatie
over het evenement terugvinden.

Coronamaatregelen tijdens de zomer
Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer.
Daarom gelden van 10 juli 6.00 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen.

Wassen

Basisregels

Was vaak je handen.

Afstand

Hoest en nies in je
elleboog.

Algemeen
Maximaal aantal bezoekers
afhankelijk van de grootte van de
ruimte.

.

Houd 1,5 meter
afstand.

Testen

Sport
1,5 meter afstand niet verplicht
tijdens het sporten.

Horeca
Horeca open tot 0.00 uur.

Doe ook mee
Wij willen u aanmoedigen om zoveel mogelijk
tegels in uw eigen tuin te wippen en te vervangen

Met coronatoegangsbewijzen
meer publiek toegestaan.

1,5 meter afstand verplicht.

.

Blijf thuis en laat je
direct testen.

Geef elkaar de ruimte.

Extra maatregelen per 10 juli:

Klachten?

Vaste zitplaats verplicht.

Mondkapjesplicht
In het openbaar vervoer en
personenvervoer.

Vergunningen & Bekendmakingen

Aanwijzingsbesluit Betredings- en
verblijfsverbod Lammetjeswiel
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 juni 2021 het 'aanwijzingsbesluit
betredings- en verblijfsverbod recreatiegebied Lammetjeswiel' vastgesteld. Met dit besluit
wordt het Lammetjeswiel in de nachtelijke uren tussen 00:00 en 05:00 afgesloten per 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.

Winkelen en boodschappen
Geen entertainment.
Reguliere openingstijden.
Nachtclubs en discotheken dicht.

Recreatie

Op stations en vliegvelden.

Evenementen en cultuur
In het voortgezet onderwijs.

Werk

Reguliere openingstijden.

Vaste zitplaats verplicht.
Een coronatoegangsbewijs kun je via de
CoronaCheck-app of coronacheck.nl
aanmaken met:

Maximaal 24 uur per evenement.
Werk maximaal de helft van de
werktijd op kantoor.

Reizen en vakanties

Met coronatoegangsbewijzen
2/3 van de bezoekerscapaciteit
toegestaan. 1,5 meter afstand niet
verplicht.

• Een negatieve testuitslag van max. 40
uur oud (per 13 juli max. 24 uur oud).
• Een vaccinatiebewijs.
• Een herstelbewijs van max. 6 maanden
oud.

Bekijk actuele reisadviezen op
wijsopreis.nl.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

alleen samen krijgen we
corona onder controle

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

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Leeuwerikstraat 1
Datum besluit: 29-06-2021

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Leeuwerikstraat 6
Datum besluit: 30-06-2021

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een buitenverblijf
Locatie: Van Lennepstraat 25
Datum besluit: 29-06-2021

PROCESSIERUPS?
MELD HET
MET FIXI

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 burgemeester en wethouders van Alblasserdam. Indiening van een bezwaarschrift
betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift
bestaat de mogelijkheid 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 omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een glazen tuinkamer
Locatie: De Lagune 10
Datum ontvangst: 26-06-2021

Activiteit: Bouw
Voor: het realiseren van een Fitness Centrum
Locatie: Ohmweg 5
Datum ontvangst: 28-06-2021

Activiteit: Handelen in strijd met regels RO
Voor: het verzoek om wijziging gebruik van het
bestemmingsplan
Locatie: Vlietbaan 10
Datum ontvangst: 01-07-2021

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met
regels RO
Voor: het bouwen van een nieuw tankstation
shop
Locatie: De Helling 1
Datum ontvangst: 02-07-2021

Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden
ingediend. Dat kan pas nwadat het college over deze aanvragen heeft beslist. Die beslissing wordt
eveneens bekend gemaakt in deze krant.

Vergunningen en Meldingen, woensdag 14 juli 2021
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