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Samen Verder na een scheiding of bij
relatieproblemen
Sinds september 2020 biedt de gemeente
Alblasserdam het programma Samen Verder
aan. Dit doen we met Mee-Vivenz Maatschappelijke Dienstverlening en Nicole Coaching.
Voor inwoners van Alblasserdam is deze ondersteuning bij relatieproblemen en scheiding
gratis.
Samen Verder: Begeleiding voor partners
Relatiegesprekken kunnen helpen de oorzaak
van relatieproblemen te vinden. Samen met
een mediator kunnen partners werken aan
een relatie. Soms kunnen zij hierna weer
verder. Soms is de uitkomst dat het beter is
om uit elkaar te gaan. Op een goede manier
zaken regelen en afscheid van elkaar nemen is
dan belangrijk. Zijn er kinderen betrokken bij
een scheiding? Dan kan de mediator helpen
een ouderschapsplan of omgangsregeling op
te stellen. Mathijs Deijkers is gecertiﬁceerd
familymediator. Voor meer informatie:
www.vivenz.nl of 088-1237007

Samen Verder: Begeleiding voor ouders en
kinderen bij scheiding
Ook als een koppel besluit uit elkaar te gaan,
moet het toch samen verder met de kinderen.
Ook als ex-partners, blijf je ouder voor altijd.
Tijdens en na een scheiding is het zoeken naar
een nieuwe manier om de rol als ouders te
blijven vervullen. En waar ouders scheiden,
scheiden kinderen mee.
Een scheiding doet veel met kinderen
Het programma De Kinderen Scheiden Mee
kan helpen de verwerking van een scheiding
in gang te zetten. Nicole Coaching helpt zowel
ouders als kinderen het ‘nieuwe samen’ te
vinden. Naast het scheidingsprogramma De
Kinderen Scheiden Mee biedt Samen Verder
ook kindercoaching bij scheiding aan. Deelname aan relatiemediation en het programma
De Kinderen Scheiden Mee is kosteloos. Nicole
Wesselius is erkend coach van De Kinderen
Scheiden Mee. Voor meer informatie:
www.nicolecoaching.nl, info@nicolecoaching.nl
of 06-28948042

Raads- en commissievergaderingen

Gemeenteraad vergadert
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26
januari. Agenda en stukken treft u vanaf
donderdag 21 januari aan in het Raadsinformatiesysteem (RIS) op de website van de
gemeente Alblasserdam. Wilt u inspreken bij

Postadres:

de raad? Meld dit dan zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk dinsdag 26 januari 16.00 uur,
bij griﬃer@alblasserdam.nl, dan ontvangt u
nadere informatie.

Vergunningen & Bekendmakingen

Gewijzigd besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke
ondersteuning
Het Drechtstedenbestuur heeft in de vergadering van 14 januari 2021 een gewijzigd Besluit
maatwerkvoorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Drechtsteden vastgesteld. Het
gewijzigde besluit treedt met terugwerkende
kracht op 1 januari 2021 in werking.

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

De reden voor wijziging van het Besluit is de
indexering van de in het Besluit opgenomen
bedragen. Wilt u het Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Drechtsteden inzien, kijk dan op de website
van de Sociale Dienst Drechtsteden
www.socialedienstdrechtsteden.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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Nieuwe datum voor webinar over
toeslagenaffaire
De online bijeenkomst over de toeslagenaffaire is woensdag 20 januari van 16.00 tot
17.30 uur en niet dinsdagavond 19 januari,
zoals de Belastingdienst eerder liet weten. De
bijeenkomst is bedoeld voor ouders die het
slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. Wilt u

deze bijeenkomst bijwonen? U kunt zich aanmelden op: www.socialedienstdrechtsteden.
nl /toeslagaffairedrechtsteden. Hier vindt u
ook meer informatie over ondersteuning aan
gedupeerden van de toeslagenaffaire in de
Drechtsteden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Verleende vergunningen met datum besluit: 28
december 2020 tot en met 08 januari 2021
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het plegen van groot onderhoud aan 144 portiekwoningen verdeeld over 4
portiekflats
Locatie: 		De Savornin Lohmanweg
4b
Datum besluit:
05-01-2021

hebben de volgende aanvragen om omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn
van 6 weken:
Activiteit:
Inrit/Uitweg
Voor: 		het aanleggen van een uitrit
Locatie: 		
Zeelt 45rdam
Datum besluit:
06-01-2021

Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

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

Activiteit:
Bouw
Voor: 		het plaatsen van een 2e
portaalkraan op bestaande
kraanbaan
Locatie: 		
Nieuwland Parc 429
Datum ontvangst: 05-01-2021
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het splitsen van een woning
Locatie: 		
West-Kinderdijk 325
Datum ontvangst: 06-01-2021
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,
woensdag 20 januari 2021

Nieuws

Hoe en waar kunnen we energie
opwekken?
We moeten in Nederland de omslag maken
naar duurzame energie. We onderzoeken of
we zonnepanelen kwijt kunnen op plekken
zoals bermen, (voormalige) stortplaatsen en
braakliggende terreinen. Ook kijken we naar
locaties voor zonneparken en windturbines.
In de Drechtsteden hebben we hiervoor drie
zoekgebieden benoemd: bij rangeerterrein
Kijfhoek in Zwijndrecht, langs de A16 en langs
de A15.
Denkt u weer met ons mee?
In december hebben we online al met

inwoners en professionals uit de Drechtsteden gesproken over 'zon in restruimten' en
'grootschalige opwek van duurzame energie'.
Tot en met maart 2021 hebben we nog twee
rondes met inwoners en professionals over
deze twee thema’s. De eerstvolgende ronde
is van 25 januari t/m 14 februari. Voor de drie
zoekgebieden organiseren we in de week van
25 januari ook weer een informatiebijeenkomst. Meer lezen of u alvast aanmelden? Kijk
op: https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/
alblasserdam

In 2050 willen we helemaal energieneutraal zijn.
We hebben daarvoor
doelen vastgesteld:
We stoppen met het gebruik van aardgas

Warmte halen we uit
restwarmte van
afvalverbranding,
uit de aarde
(geothermie) of
uit water
(aquathermie).

We stoppen met het gebruik van benzine en diesel
We gaan ﬂink besparen op energie
We gaan onze energie duurzaam opwekken
We zorgen dat de energietransitie kansen biedt
voor de inwoners in de Drechtsteden

Deze duurzame
warmte komt via
warmtenetten de
huizen binnen.

Dit vinden we belangrijk:

Minder
CO2-uitstoot

Betaalbaar
voor iedereen

Nieuwe
werkgelegenheid

Inwoners denken
en praten mee

Warmte in 2030

Zorgvuldige
(landschaps-)keuzes

Elektriciteit in 2030
Elektriciteit gaan we
opwekken via:
•

Zonnepanelen op
grote daken

•

Zonneparken in
ongebruikte gebieden
(langs de snelweg bijvoorbeeld)
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