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Wel of niet inenten tegen corona?
Laat u informeren
Vaccineren is de belangrijkste stap om mensen te beschermen tegen het coronavirus.
Het inenten is inmiddels begonnen. Het doel
is om grootschalige negatieve gevolgen van
het virus voor de samenleving zoveel mogelijk
te beperken. Laten we daarom met elkaar de
mouwen opstropen.

Gezond leven
Het coronavirus raakt ons allemaal. Door ons
te houden aan de maatregelen en gezond te
leven helpen we onze eigen gezondheid en die
van ons allemaal. Meer informatie over o.a. de
soorten vaccins en de volgorde van het vaccineren vindt u op: www.coronavaccinatie.nl.

Rustig huiswerk maken in Landvast
In coronatijd kan het lastig zijn om thuis
rustig huiswerk te maken. Zeker als ouders
of verzorgers thuis werken en broertjes en
zusjes ook thuis zijn. Daarom biedt cultureel
centrum Landvast middelbare scholieren
sinds deze week de mogelijkheid om daar te
studeren.

lige afstand van elkaar aan de slag te gaan.
Scholieren kunnen gebruik maken van stroom
en de veilige internetverbinding. Zo kunnen
zij in alle rust hun schoolwerk doen. Eten en
drinken kunnen de scholieren zelf meenemen.
Iets lekkers kopen in Landvast kan natuurlijk ook. Landvast is doordeweeks dagelijks
geopend tussen 09:00 en 21:00 uur en in het
weekend van 09:00 tot 18:00 uur. Aanmelden
is niet nodig.

Veilige afstand
In Landvast is genoeg ruimte om op vei-

Zelf kiezen
Iedereen vanaf 18 jaar krijgt een uitnodiging
voor een vaccinatie. U kunt zelf kiezen of u
zich laat inenten. Praat hierover met familie,
vrienden of begeleider(s). Om een weloverwogen keuze te maken is goede, wetenschappelijk onderbouwde informatie belangrijk. Bij
twijfel kunt u daar op terugvallen. U kunt ook
kijken op de website van de Nederlandse Patientenvereniging. Daar vindt u onder meer een
brochure met de titel 'Wel of niet vaccineren?
Voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid': www.npvzorg.nl/themas/corona/
Betrouwbare informatie
De website van de RIVM is een betrouwbare
website waar u antwoorden vindt op veel
vragen. Zij zetten de belangrijkste vragen en
antwoorden op een rij: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins
U leest bijvoorbeeld het antwoord op vragen als:
• Is vaccinatie wel nodig?
• Wat zijn de risico’s van vaccineren?
• Hoe zit het met bijwerkingen?
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Meer informatie over het coronavirus

Onderzoek bodem havengebied

Meer weten over het laatste nieuws en de
aanpak in onze regio?
Kijk op de website van de Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid: www.zhzveilig.nl

Het bedrijf Stepforward doet van 12 t/m 15
april bodemonderzoek voor de ontwikkeling
van het Zuidelijk Havengebied. Doel van het
bodemonderzoek is om inzicht te krijgen in de
situatie van de bodem.

Meer weten over reisadvies of
steunmaatregelen voor bedrijven?
Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19
Meer weten over de besmettingscijfers in
Nederland en per gemeente?
Kijk op https://coronadashboard.rijksoverheid.nl

Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Bezoekadres: Cortgene 2,
2951 ED Alblasserdam
Telefoon:
14078 (vijfcijferig)
Website:
www.alblasserdam.nl
Volg ons ook op social media
@gemAlblasserdam
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

Wel of niet vaccineren?
Raadpleeg onderstaande websites
www.dienstgezondheidjeugd.nl/
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins
www.npvzorg.nl/themas/corona/
www.coronavaccinatie.nl
Meer weten over hulp en ondersteuning?
Kijk op www.steunpuntcoronazorgen.nl
Heeft u een vraag aan de gemeente?
Kijk op www.alblasserdam.nl of bel 14 078
Andere vragen?
Bel gratis het landelijke publieksnummer van
de rijksoverheid: 0800 1351 (van 08.00 tot
20.00 uur)

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

zoek levert belangrijke informatie op voor de
nieuwe inrichting van de voormalige camperstalling.

Monsters van bodem
De onderzoekers maken gebruik van handmatige boringen en plaatsen een of meerdere peilbuizen. Daar komen geen zware of
grote machines aan te pas. Ook nemen ze
monsters van de grond en het grondwater
en analyseren deze monsters. De resultaten
zijn onderwerp van gesprek met de gemeente
en beoogde ontwikkelcombinatie De Lange
en Van den Berg/Stevast. Het bodemonder-

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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'De sneltrein is tot stilstand gebracht'
Wat betekent het coronavirus voor het verenigingsleven, de ondernemers, het onderwijs, de zorg en onze inwoners? Op deze plek laten wij met regelmaat een Alblasserdammer aan het woord die erover vertelt. Vandaag: Manja van Hooijdonk, holistisch
lifecoach, intuïtief kunstenares en sociaal ondernemer in het ParticiPand aan de
Lelsstraat.

Wat is voor jou op dit moment de grootste
uitdaging? Als mens en als ondernemer?
Ik stel mezelf de vraag wat ik als mens en als
ondernemer uit deze situatie kan halen. Wat
het coronavirus met ons doet kun je vergelijken met aan de noodrem trekken in een
sneltrein. De spullen vliegen door de coupés
en mensen raken gewond. Kortom, het is een
chaos. De vraag is of we daarna met diezelfde
sneltreinvaart door moeten reizen. Misschien
is dit juist wel een kans om dingen anders of
beter te gaan doen. Minder belastend voor
het milieu, met meer begrip voor elkaar en
voor onszelf. En met meer aandacht voor
welzijn in plaats van welvaart. Dat is voor mij
de uitdaging.
Wat betekent corona voor het ParticiPand?
Dat is heel verschillend per ondernemer. De
dagopvang voor kinderen bleef open voor
ouders met een cruciaal beroep. Andere
ondernemers hebben de deur gedeeltelijk
of helemaal moeten sluiten. Bij Helpende
Handen hebben ze het lang niet zo druk als
normaal. Mensen zijn bang om besmet te

Wat vind je van de coronamaatregelen?
Ik begrijp dat er iets moest gebeuren, maar
de maatregelen hebben best veel impact op
mij. Mijn moeder woont in een verzorgingshuis en tijdens de eerste lockdown kon ik niet
bij haar op bezoek. Dat ging in mijn ogen te
ver. Ook het idee dat je 's avonds niet naar
buiten mag doet iets met me. De maatregelen
lijken vooral gebaseerd op angst en controle.
Het kabinet luistert naar een bepaalde groep
adviseurs, maar er zijn meer belangen dan
alleen die van de ziekenhuizen en IC's. Ik zou
het ﬁjn vinden wanneer alle belangen gewogen worden.

Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Manja van Hooijdonk is ondernemer in het ParticiPand. 'Mijn agenda was in één klap leeg'.
Foto Cees van der Wal

Vergunningen & Bekendmakingen
Activiteit:
Voor:

Activiteit:
Voor:

Maar is dat wel echt zo als je straks bijvoorbeeld niet mag reizen als je niet bent ingeënt?
Ook voor het vaccineren geldt dat er artsen en
deskundigen zijn die er anders over denken.
Alleen die komen niet zo vaak aan het woord.
Het is niet zwart/wit, de waarheid ligt in het
midden. Maar om daar te komen moeten we
wel bereid zijn om naar elkaar te luisteren.

raken als iemand hen komt helpen. Terwijl
er ook veel eenzaamheid is en behoefte aan
hulp. Mijn eigen praktijk liep net lekker. De
agenda stond helemaal vol, maar die werd in
één klap leeg geveegd. Omdat ik geen subsidie krijg was ik blij met de Tozo (Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Met een aantal ondernemers heb ik in
de afgelopen tijd veel contact gehad. We spraken over de situatie en adviseerden elkaar.
Corona heeft ons dichter bij elkaar gebracht.

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

Locatie:
Datum besluit:

Ga je je laten vaccineren?
Het is goed dat mensen die ernstig ziek kunnen worden van het virus een vaccinatie krijgen. Of iedereen gevaccineerd moet worden
vraag ik me af. Het zijn nieuwe medicijnen en
over de gevolgen op lange termijn is nog niets
bekend. Moet je het dan aan jonge mensen
geven? Er wordt gezegd dat je zelf kunt kiezen.

Bouw
het realiseren van kantoren, spreekkamers en
ruimten voor het sociaal
domein
Ieplaan 2
30-03-2021
Bouw
afsluiten entree's complex
238-3
Kamgras 13
29-03-2021
Bouw
het realiseren van een
vlonder
Zwanebloem 15
02-04-2021
Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het plaatsen van een dakopbouw
Leeuwerikstraat 10
30-03-2021
Bouw, Roerende zaken
het realiseren van een tijdelijke opslag/bouwplaats
m.b.t. planmatig onderhoud
Van Eesterensingel 88 a
02-04-2021
Bouw, Werk of werkzaamheden uitvoeren
het plaatsen van zonnepanelen in de tuin
Blokweerschekade 1
02-04-2021

Kap
het vellen of te doen
vellen van één houtopstand (naaldboom (Pinus
sylvestris))
Patrijsstraat 2
29-03-2021

Verlengen beslistermijn aanvraag om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
besloten hebben de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning te verlengen met een
beslistermijn van 6 weken:
Activiteit:
Voor:
Locatie:

Datum besluit:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het maken van een trap
naar onderkade Landvast
naast de bestaande
loopbrug naar Haven 4
(Landvast)
30-03-2021
Bouw
het plaatsen van een dakopbouw
Resedastraat 58
30-03-2021
Bouw
het realiseren van een
aanbouw
Roemer Visscherstraat 11
30-03-2021

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:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
van de woning
Locatie:
Azaleastraat 31
Datum ontvangst: 02-04-2021

Activiteit:
Voor:

Activiteit:
Voor:

Activiteit:

Bouw
het plaatsen van een dakopbouw op de garage
Locatie:
Kattestaart 5
Datum ontvangst: 31-03-2021
Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van dakkapel
op de woning
Locatie:
Touwbaan 34
Datum ontvangst: 28-03-2021
Activiteit:
Voor:

Bouw
het realiseren van een
aanbouw aan de zijgevel
van de woning
Locatie:
Van Eesterensingel 155
Datum ontvangst: 01-04-2021
Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor:
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
van de woning
Locatie:
Ratelaar 15
Datum ontvangst: 01-04-2021

Bouw, Roerende zaken
het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
schilderwerk e.d.
Locatie:
Van Eesterensingel 88 a
Datum ontvangst: 30-03-2021
Handelen in strijd met
regels RO
Voor:
het verzoek om wijzigen
van de bestemmingsplan
t.b.v. een terras
Locatie:
Plantageweg 18 b
Datum ontvangst: 01-04-2021
Activiteit:
Voor:

Kap
het vellen of te doen vellen
van zeven houtopstanden
(vier knotwilg (Salix Alba)
(één berk (Bertula) (één
esdoorn (Acer) (één dennenboom (Pinus))
Locatie:
Vinkenpolderweg 1
Datum ontvangst: 30-03-2021
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,
14 april 2021

Activiteit:
Voor:

Bouw, Inrit/Uitweg
het realiseren van twee
bedrijfspanden en het
aanleggen van een uitrit
Locatie:
Business Parc Nieuwland,
fase 1
Datum ontvangst: 01-04-2021
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Raads- en commissievergaderingen

Gemeenteraad vergadert
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 20
april. Agenda en stukken treft u vanaf vrijdag
16 april aan in het Raadsinformatiesysteem
(RIS) op de website van de gemeente Alblasserdam. Wilt u inspreken bij de raad? Meld
dit dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk

Er zijn vergunningen verleend voor:

dinsdag 20 april 16.00 uur, bij griffier@alblasserdam.nl, dan ontvangt u nadere informatie.
De vergadering kunt u live volgen via alblasserdam.notubiz.nl/live of via de website van
de gemeente Alblasserdam.
23 maart 2021

Omschrijving: 	standplaatsvergunning voor
de verkoop van zuivel op het
Wilgenplein
Locatie:
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 02 maart 2021
Zaaknummer: Z-21-386534

Coronaregels
Van 31 maart tot en met minstens 20 april 2021

Avondklok
22.00 - 4.30 uur

Draag een mondkapje
waar verplicht

Was je handen

Houd afstand

Is het druk?
Ga dan weg

Houd 1,5 meter afstand

Klachten? Blijf thuis
en laat je testen

Werk thuis
als dat kan

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Max. 1 gast per dag Ga max. 1 keer per
en houd afstand
dag op bezoek

Thuis

Buiten

Ontvang thuis maximaal 1 gast per dag en houd afstand van de gast Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek

Publieke
binnenruimtes

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar een publieke binnenruimte

Winkels voor
levensmiddelen

Winkels

Winkels voor levensmiddelen zijn open

Sportlocaties

Gemeentehuis is open

Apotheek
en drogist

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Houd buiten
ook afstand

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Gemeentehuis

Bioscoop
Bioscoop is dicht

Vooraf bestellen
en afhalen

Bibliotheek is dicht

Winkelen op
afspraak

Pretpark en
dierentuin
Pretparken, dierentuinen zijn dicht

Zwembad
en sauna

Museum en
bibliotheek
Museum is dicht

Zwembad en sauna zijn dicht

Winkelen zonder
afspraak

Zwemles
t/m 12 jaar

Binnensport

Contactberoepen, zoals:

Buiten op 1,5 meter afstand met maximaal 4 mensen Buiten tot en met 26 jaar, afstand niet verplicht. Zwemles toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar Binnensporten zijn verboden

Reis zo min
mogelijk

Blijf zoveel
mogelijk thuis

Noodzakelijk gebruik
openbaar vervoer

Reis niet naar
het buitenland

Horeca

Ga alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reis

Kinderopvang

Evenementen
Evenementen zijn verboden

Na 20.00 uur geen
verkoop alcohol

Apotheek en drogist zijn open Vooraf bestellen en afhalen mogelijk Winkelen op afspraak mogelijk Winkelen zonder afspraak niet mogelijk Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Buiten op 1,5 meter Buiten t/m 26 jaar,
met max. 4 mensen afstand niet verplicht

Kinderopvang voor
0 tot en met 4 jaar

Buitenschoolse
opvang

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open Buitenschoolse opvang gesloten

Onderwijs

Basisschool
Basisscholen open

Kapper
op afspraak
De kapper is open op afspraak

Afhalen en
bezorgen

Restaurant
en café

Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Restaurant en café zijn dicht

Middelbare school
en mbo deels open
Middelbare scholen en mbo deels open

Hoger
onderwijs
Hoger onderwijs op afstand

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
alleen samen krijgen we corona onder controle

Omschrijving: 	het plaatsen van een tijdelijke
terras
Locatie:
Dam 39 Alblasserdam
Datum besluit: 22 maart 2021
Zaaknummer: Z-20-378260

Omschrijving: 	het houden van een collecte
voor Nederlandse Maag Lever
Darm Stichting (MLDS) van 21
t/m 26 juni 2021
Locatie:
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 10 maart 2021
Zaaknummer: Z-21-387038
Omschrijving: 	ontheffing verkeersregels voor
parkeren van een groot voertuig
Locatie:
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 02 maart 2021
Zaaknummer: Z-20-384187
Omschrijving: 	het houden van een collecte
voor de Nierstichting van 19
t/m 25 september 2021
Locatie:
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 25 maart 2021
Zaaknummer: Z-21-388586
Omschrijving: 	standplaatsvergunning voor de
verkoop van bloemen, planten
en cadeauartikelen van 17
maart tot 15 december 2021
Scheldeplein
Locatie:
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 22 maart 2021
Zaaknummer: Z-21-387418

Omschrijving: 	het exploiteren van een café
en een terras
Locatie: 	Pinksterbloemstraat 4 Alblasserdam
Datum besluit: 17 maart 2021
Zaaknummer: Z-20-382938
Omschrijving: 	het expoiteren van een horecabedrijf
Locatie: 	Pinksterbloemstraat 4 te
Alblasserdam
Datum besluit: 17 maart 2021
Zaaknummer: Z-20-383751
Omschrijving: 	het exploiteren van 2 kansspelautomaten
Locatie: 	Pinksterbloemstraat 4 te
Alblasserdam
Datum besluit: 17 maart 2021
Zaaknummer: Z-20-383805
Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet
eens is met dit besluit, binnen zes weken na
dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken
bij 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
omschrijving 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
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.

