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meekijken met pinnen en phishing, nepmailtjes
die van bijvoorbeeld de bank of de belastingdienst lijken, komen veel voor.

Er bestaat een soort
buitencategorie laaghartigheid in onze samenleving. Mensen die
kwetsbaren, veelal ouderen, door middel van Dorien Zandvliet,
list, bedrog, spelletjes wethouder
en smoesjes proberen
op te lichten. Ik word altijd een beetje misselijk
als ik eraan denk dat er dus mensen ‘s morgens
opstaan met het plan om bij een oudere dame
aan te bellen, haar wijs te maken van een oﬃciele instantie te zijn en binnen te komen. En als
zij even iets gaat pakken in de keuken zo snel
mogelijk zo veel mogelijk te stelen.
Nare constatering
Het is maar een van de vele scenario’s waarmee ouderen te maken kunnen krijgen. Het is
opletten geblazen en dat is een heel nare constatering. Veel voorkomend zijn babbeltrucs,
waarbij dus iemand heel overtuigend kan doen
alsof ie écht die handtekening nodig heeft, of
even binnen moet komen. Daarnaast zien we
veel hulpvraagfraude, waarin mensen bijvoorbeeld een Whatsappje krijgen met de boodschap dat 'zoonlief' een nieuwe telefoon heeft
en oh ja, ook effe snel geld nodig heeft. Ook

Campagne
Deze maand voert het ministerie van Justitie en
Veiligheid de campagne Senioren en Veiligheid.
In samenwerking met veel andere partijen
wordt gedurende de hele maand aandacht besteed aan die vormen van criminaliteit waarvan
ouderen regelmatig slachtoffer worden. Doel
van de campagne is om bewustwording onder
ouderen en kwetsbare mensen te vergroten
en hen te helpen ervoor te zorgen dat ze geen
slachtoffer worden.
Webinar
Het is het echt waard om de voorlichtingsﬁlmpjes te kijken die ook op televisie langskomen.
Daarnaast wordt elke week een webinar georganiseerd met experts op het thema van die
week, waar ook meer inhoudelijke adviezen en
tips worden gedeeld. Het is allemaal te vinden
op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Tips en adviezen om oplichting te
voorkomen
De Rijksoverheid geeft in de maand september
tips en adviezen om het oplichters niet te makkelijk te maken. Wij delen deze informatie via
onze website en sociale media.
Ouderen vaak slachtoffer
Babbeltrucs, valse WhatsAppberichten en
nep-emails. Zomaar een paar voorbeelden van
methodes waar oplichters zich van bedienen.
Vaak zijn ouderen hiervan het slachtoffer.
Over vier manieren waarop mensen vaak
worden opgelicht zijn ﬁlmpjes gemaakt. Hierin
ziet u hoe de fraude in zijn werk gaat. Acteur
Kees Hulst, bekend van de televisieserie ‘Het
geheime dagboek van Hendrik Groen’ speelt de
hoofdrol.
Filmpjes online
Het eerste ﬁlmpjes over meekijken met pinnen en babbeltrus staan inmiddels online.

Deze week volgt een ﬁlmpje over zogenaamde
WhatsAppjes van familie of bekenden die om
hulp vragen. In het laatste ﬁlmpje gaat het over
phishing. Bij phishing proberen criminelen u
door e-mails naar een valse website te lokken.
Daar stelen ze uw gegevens of geld. Dit ﬁlmpje
komt volgende week online.
Webinars met Catherine Keyl
Op dinsdag kunt u van 10.30 uur tot 11.15 uur
bovendien een webinar volgen over het thema
van de week, gepresenteerd door Catherine
Keyl. Een panel van experts geeft dan meer
tips en adviezen. Hoe kunt u crimineel gedrag
herkennen? Wat kunt u doen om te voorkomen
dat u slachtoffer wordt? Waar kunt u terecht
als u slachtoffer bent geworden? De webinars
kunt u rechtstreeks volgen en terugkijken op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/webinarscampagne-senioren-en-veiligheid

Laf
Allemaal heel goed om mensen weerbaarder
te maken en ik hoop dan ook dat heel veel
mensen iets van de campagne meekrijgen.
Maar man man man, hoe laag ben je gezonken,
hoe laf, verachtelijk en onfatsoenlijk ben je als
dit soort dingen doet.
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Help Kinderboerderij met klussen
De vrijwilligers van Kinderboerdij De Plantage
houden op zaterdag 26 september een klusdag in en om de kinderboerderij. Iedereen die
een handje wil helpen is van harte welkom. De
bedoeling is om het terras aan te pakken, de
nieuwe schutting een likje verf te geven en, bij
voldoende animo, een aantal dierenverblijven
op te knappen. Uiteraard gebeurt het klussen

Postadres:

coronaproof. De klusdag begint om 10.00 uur,
de koﬃe staat vanaf 9.30 uur klaar. Tussen de
middag is er een lunch en rond 16.00 is het tijd
om de klusspullen weer op te bergen. De klusdag
valt samen met burendag, dus misschien vinden
buurtbewoners het leuk om de handen uit de
mouwen te steken. Aanmelden kan via e-mailadres: kinderboerderijdeplantage@gmail.com

Acteur Kees Hulst speelt de hoofdrol in vier ﬁlmpjes over oplichting.

Raads- en commissievergaderingen

Raadscommissies vergaderen
Op dinsdag 22 september vergadert de commissie Grondgebied om 19.30 uur in de raadzaal van De Rederij en de commissie Bestuur
en Samenleving komt bijeen in vergaderkamer
Ruim in De Rederij. De vergaderingen zijn toegankelijk voor publiek, gelet op de coronamaa-

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

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

tregelen graag van tevoren aanmelden (uiterlijk
dinsdag 22 september 16.00 uur) via griﬃer@
alblasserdam.nl. Agenda en de stukken vindt
u in het Raadsinformatiesysteem (RIS) op de
website van de gemeente Alblasserdam (www.
alblasserdam.nl).

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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Vergunningen & Bekendmakingen

Van ingewikkeld naar eenvoudig afval
scheiden
Dagelijkse boodschappen
De barcodescanner en fotomogelijkheid werken goed bij gewone dagelijkse boodschappen
zoals verpakkingen van voedingsmiddelen en
badkamerproducten. Voor andere producten
kunt u binnen de afvalwijzer het invulveld
gebruiken. En de chipskoker en het theezakje?
Die mogen bij het restafval.

Vanaf de bank een chipskoker scannen en
weten waar je deze kunt weggooien? In de
keuken op je smartphone zien in welke afvalbak het theezakje hoort? Om afval scheiden
makkelijker te maken heeft afvalinzamelaar
HVC de afval-app uitgebreid met een barcodescanner en een fotomogelijkheid. In één
oogopslag ziet u in welke bak een product
hoort. De HVC afval-app is te downloaden in
de App Store en in Google Play.
Barcode of foto herkennen
Een papierbak, een gft-bak, een bak voor
plastic, blik en drinkpakken en eentje voor
restafval.
Afval scheiden aan huis kan, maar is niet zo
simpel. Want hoe bepaal je in welke afvalbak
een product hoort? Dat kan nu door een foto
te maken of een barcode te scannen in de
afvalwijzer van de HVC-app. De scansoftware
in de app herkent de foto's van allerlei soorten afval en matcht het afval vervolgens met
de juiste prullenbak. Belangrijk is om bij het
nemen van een foto in te zoomen op één product. Zo kan de app het product herkennen.
De database die dit mogelijk maakt, wordt
doorlopend bijgewerkt. Dit geldt ook voor de
database van de barcodes. In die database
zitten nu 1,5 miljoen barcodes.

nu in de
HVC afval-app
maak een foto en
zie in welke bak je
afval hoort.

download de HVC afval-app.

terrein waar de kantine stond. De bedoeling is
dat Woonkracht 10 er twintig sociale huurappartementen gaat bouwen. De oude kantine
is al gesloopt. Die was niet meer nodig na de
verhuizing van CKC naar de nieuwe sporthal
Molenzicht. De omwonenden hebben tijdens
twee inloopavonden informatie gekregen over
de plannen voor woningbouw op het terrein.
Het plan bekijken
De nieuwe bestemmingsplan ligt van
20 augustus tot en met 30 september
ter 2020 ter inzage. U kunt het vinden
op www.alblasserdam.nl/ruimtelijke
plannen>bestemmingsplannen in voorbereiding. U kunt het plan ook bekijken bij de
gemeente in De Rederij, Cortgene 2. Maak
hiervoor een afspraak door te bellen naar
telefoonnummer 14 078
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Vrijgekomen vaste standplaats op het
Scheldeplein
De burgemeester van Alblasserdam maakt bekend dat er een vaste standplaatslocatie op de
zaterdag op het Scheldeplein is vrijgekomen.
Een ieder die deze standplaats wil innemen
kan hiervoor binnen 2 weken na deze bekendmaking een aanvraag indienen. De aanvrager

In dit besluit staan locaties benoemd waarbinnen het is toegestaan om grote voertuigen
(van 6 meter of langer en/of 2.40 meter of
hoger) te parkeren. Te denken valt hierbij aan
vrachtwagens. Uitgesloten van dit besluit zijn
campers, kampeerwagens en caravans. Deze
maatregel is bedoeld om de (lokale) parkeerdruk te verminderen, het uiterlijk aanzien
te verbeteren en om de verstoring van de
openbare orde en overlast tot een minimum
te beperken. De locaties waar het parkeren is
toegestaan zijn:

zal hiervan een schriftelijke ontvangstbevestiging ontvangen. Na aﬂoop van de 2 weken
zal er door het college een keuze worden gemaakt wie de standplaats mag innemen. Een
aanvraag doen kan door een e-mail te sturen
naar: ondernemen@alblasserdam.nl.

- De Noordenstraat;
- Edisonweg (parkeerhavens in de breedte
van industriegebied Vinkenwaard-Noord);
- Marineweg (parkeerhavens);
- Maasstraat (kopse kant), en
- Seniorstraat (rondom begraafplaats).
Het is binnen de gemeente wel toegestaan
voor vrachtwagens om tijdelijk te laden en lossen. De volledige tekst van het besluit kunt u
lezen op www.overheid.nl. (Zoek onder 'lokaal
beleid' met als zoekterm postcode 2951).
U kunt ook kijken op www.alblasserdam.nl
(onder 'Nieuws').
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Activiteit:

Sociale huurwoningen op plek kantine
CKC

Voldoende huizen
In Alblasserdam zijn er de laatste jaren geen
sociale huurwoningen bij gekomen. De gemeente en Woonkracht 10 vinden het belangrijk dat er voldoende van dit soort huizen zijn.
Daarom heeft de gemeente met Woonkracht
10 een koopovereenkomst gesloten voor het

Het college van burgemeester en wethouders
heeft op 14 juli het 'aanwijzingsbesluit locaties
parkeren grote voertuigen - gemeente Alblasserdam' vastgesteld.

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

Nieuws

Samen met woningbouwvereniging Woonkracht 10 werken wij aan de bouw van twintig
sociale huurwoningen op de plek van de oude
kantine van korfbalvereniging CKC Kinderdijk.
Om huizen te kunnen bouwen op dit terrein
aan de Groen van Prinstererstraat 107 , nabij
de Boezem – De Kreken in Alblasserdam moet
het bestemmingsplan worden aangepast. Wie
interesse heeft in het aangepaste bestemmingsplan of hierover zijn mening wil geven
kan het plan tot en met 30 september inzien.

Locaties parkeren grote voertuigen

Voor:
ras
Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Voor:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het realiseren van een terRaadhuisplein, nabij Cortgene 2
01-09-2020
Grondwaterbescherming,
Werk of werkzaamheden
uitvoeren
het realiseren van een reconstructie en vernieuwen
van het riool
Blokweer
04-09-2020
Kap
het vellen of doen vellen
van een houtopstand (witte
paardenkastanje (Aesculus
hippocastanum))
Oost Kinderdijk 21
24-08-2020

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).
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:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het plaatsen van een nokverhoging en een dakkapel
aan de achterzijde van de
woning
Lindelaan 29
31-08-2020

Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het plaatsen van 2 matrixborden om het bezoek aan
Kinderdijk in goede banen
te leiden
De Helling 1
03-09-2020

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 ﬁetshok
Locatie:
Plantageweg 37
Datum ontvangst: 31-08-2020
Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een luifel
boven de voordeur
Locatie:
Plantageweg 62
Datum ontvangst: 02-09-2020
Activiteit:
Voor:

Bouw
het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie:
Vinkenpolderweg kavel 4
Datum ontvangst: 03-09-2020
Activiteit:

Bouw, Werk of werkzaamheden uitvoeren
Voor:
voor het gedeeltelijk vervangen van het havenkantoor WSVA
Locatie:
Haven 2
Datum ontvangst: 01-09-2020
Activiteit:

Inrit/Uitweg, Weg aanleggen of veranderen
Voor:
het realiseren van een Inrit
Locatie:
West Kinderdijk 333
Datum ontvangst: 04-09-2020
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,
16 september 2020
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Informatie over
kansen op werk na
corona
Wie meer wil weten over (om)scholing en
kansen op de arbeidsmarkt na corona, kan
morgen (donderdag 17 september) tussen
15.00 en 18.00 uur terecht op de LeerWerkMarkt. Het is alleen nog mogelijk om het
programma online te volgen. Het LeerWerkLoket Drechtsteden organiseert de markt. Deze
organisatie geeft informatie en advies over
leren en werken in de regio. Werkzoekenden,
werknemers, scholieren en studenten kunnen
voor alle vragen over leren en werken bij dit
loket aankloppen. Via het LeerWerkLoket kunt
u bijvoorbeeld een afspraak maken voor een
gratis loopbaanadviesgesprek. Aanmelden
voor de LeerWerkMarkt of voor een gratis
adviesgesprek? Kijk op https://drechtsteden.
lerenenwerken.nl/

Meer weten over (om)scholing en
kansen op de arbeidsmarkt na Corona?
Kom naar de LeerWerkMarkt 2020
(of volg de presentaties online)

GRATIS G
N
TOEGA

LeerWerkMarkt

Donderdag 17 september 2020
van 15.00 - 18.00 uur, in Sliedrecht

• Willem Schrijver, arbeidsmarktadviseur

bij het UWV, laat ons zien hoe de
arbeidsmarkt er op dit
moment uitziet;

Fred Teeven

komt vertellen
over zijn overstap naar een ander beroep;
•

• drie korte

presentaties

over (om)scholing en werkgelegenheid in
de Zorg, Techniek, en Transport & Logistiek.

Meld u vandaag nog aan via
https://drechtsteden.lerenenwerken.nl
of https://regioav.lerenenwerken.nl

Fred Teeven

