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Blik op ons college

Website voor wie twijfelt over vaccinatie

Plannen

December is de tijd van terugkijken en van
plannen maken voor het nieuwe jaar. Helaas
is corona dan het eerste dat naar voren komt.
Corona bepaalde veel zaken in 2021 en zal ook
in (hopelijk maar een deel van) 2022 veel
bepalen. We zitten weer in een lockdown
vanwege de omikronvariant.

Mijlpalen
De situatie in de ziekenhuizen blijft zorgelijk
en intussen zijn we helemaal klaar met de
maatregelen. Noodzakelijk ja, maar leuk…
Nee! Zeker in deze donkere dagen hebben we
behoefte aan gezelschap en juist dat kan nu
niet. We moeten er maar het beste van maken
binnen de mogelijkheden die er zijn. Ondanks
corona hebben we in Alblasserdam toch weer
een aantal belangrijke mijlpalen weten te
bereiken in de ontwikkeling van het dorp.
Daarover volgende week vast nog meer op
deze plek in de Blik op de raad.

Transferium
Ook heeft de raad besloten dat het Transferium
aan de zuidkant van de A15 onder de oprit van
de brug over de Noord kan komen. Hier kan op
een relatief goedkope wijze een parkeerplaats
komen voor bezoekers aan Kinderdijk.
Zij kunnen de auto laten staan om over te
stappen op het shuttlebusje of, nog beter, op
de fiets.
Toekomst
Het was een drukke laatste raadsronde waarin
veel piketpaaltjes voor de toekomst zijn
geslagen. Wat we in 2022 gaan doen laat zich
raden: de plannen uitvoeren! Voor nu wens ik
u fijne dagen en een gezegend 2022. Wij hopen
u te ontmoeten tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie op 5 januari.

Arjan Kraijo
wethouder

Kloos
Het bestemmingsplan Kloos brengt ons een
belangrijke stap dichterbij de sloop en nieuwbouw op het voormalige Mercon Kloosterrein
aan de Noord. In totaal kunnen daar 275
wooneenheden verrijzen en de dijk wordt
opgehoogd. Het plan biedt perspectief voor
veel inwoners die een volgende stap willen
zetten in hun wooncarrière. Op hun beurt maken zij ruimte voor starters op de woningmarkt.

Wie twijfelt over het nemen van een vaccinatie
tegen corona kan sinds kort terecht op
www.overvaccineren.nl.
Bijwerkingen en prikangst
Op deze website van de rijksoverheid staat
allerlei informatie over het vaccin. Zoals hoe het
werkt en want de bijwerkingen kunnen zijn.
U kunt meer lezen over de veiligheid van het
vaccin en het effect op de gezondheid. Ook zaken
als prikangst en zwanger zijn of willen worden
komen aan bod.

Goede informatie
Van de 18-plussers in Nederland is 11 procent
nog niet gevaccineerd tegen corona. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat slechts een klein
deel van hen principiële redenen heeft.
Het grootste deel heeft nog geen prik gehaald
vanwege twijfels en zorgen over de veiligheid
en de werking van het vaccin. Juist de eerste
prikken zijn erg belangrijk voor de bescherming
tegen corona. Met goede informatie hoopt het
ministerie van Volksgezondheid mensen te helpen bij hun keuze. Op de al langer bestaande
website www.coronavaccinatie.nl kunt u ook
veel lezen over de vaccinatie.
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Haven Zuid
Ook is meer duidelijkheid gekomen over de
toekomst van Haven Zuid. Een lang en ingewikkeld traject. Het is een moeilijke plek om te
ontwikkelen. Dicht tegen industrie en buitendijks. En dan zijn er nog wensen voor sociale
huurwoningen en parkeerruimte. Gelukkig
hebben we met De Langen & van den Berg/
Stevast Vastgoed een ontwikkelaar die wel van
een uitdaging houdt. Het komend jaar wordt
het plan uitgewerkt, waarna de bouw eind
2023 van start kan.

Reserveren Drechthopper gaat veranderen
Reist u weleens met de Drechthopper? Houd
er dan rekening mee dat u vanaf 1 januari
4 uur van tevoren een rit moet reserveren.
Dit geldt niet voor de 'zo spoedig mogelijkritten'. Dit zijn ritten met een medische noodzaak zoals een rit naar een ziekenhuis.
Reden voor aanpassing
Voor ritten die u lastig 4 uur van tevoren kan
reserveren (zoals doktersbezoek) zijn uitzon-
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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 informatie-

punt 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

deringen mogelijk. U kunt hiervoor bellen
met Stroomlijn: 088 - 505 8 505. Stroomlijn
past het reserveren in overleg met de Sociale
Dienst Drechtsteden aan. De aanpassing is
nodig om een goede dienstverlening te kunnen blijven bieden. Stroomlijn heeft te maken
met meer vraag naar vervoer, met problemen
rond Covid-19 en met een nieuwe softwareprogramma.

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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Afvalinzameling rond de feestdagen
Rond de feestdagen leegt afvalinzamelaar
HVC de afvalcontainers op dezelfde dagen als
normaal. De bovengrondse wijkcontainers
voor plastic en textiel gaan vanaf 29 of 30
december op slot om schade door vuurwerk
te voorkomen. Op maandag 3 januari gaan
deze weer open. De verzamelcontainers voor
restafval en glas kunt u blijven gebruiken.
Om overvolle glascontainers na de feestdagen
te voorkomen worden die extra geleegd op
dinsdag 28 december en dinsdag 4 januari.

de voormalige Wipmolenlocatie aan de Wilde
Woutstraat. Wij zullen uw boom dan versnipperen. Meer hierover leest u binnenkort op deze
Gemeentepagina en via sociale media.
Afvalbrengstation
Op vrijdag 24 en vrijdag 31 december sluit het
afvalbrengstation Hendrik-Ido-Ambacht om
17.00 uur. Tijdens de feestdagen is het afvalbrengstation gesloten.

Afvalbakken en hondenpoepbakken
Uit voorzorg voor vernieling hebben wij alle
hondenpoepbakken inmiddels weggehaald.
We plaatsen ze terug op 3, 4 en 5 januari 2022.
Zakjes met hondenpoep kunt u zolang in de
gewone gele afvalbakken kwijt. Om schade
door vuurwerk te voorkomen sluiten we wel
een deel van deze gele afvalbakken in de week
van 27 december af.
Versnipperen kerstbomen
Uw kerstboom kunt u op woensdag 12 januari
2022 tussen 13.00 en 16.00 uur inleveren op


Geen
inzameling van vuurwerk
Omdat vuurwerk verboden is, zamelen wij na
de jaarwisseling geen vuurwerkafval in.
	Wees wijs met afval
	Omdat veel mensen thuis werken en thuis
de feestdagen vieren, verwachten wij meer
huishoudelijk afval. Als de ondergrondse
container voor restafval vol zit, zet uw zak
met afval er dan alstublieft niet naast.
Bewaar de zak thuis, tot na het weekend.
Op maandag of dinsdag worden alle
ondergrondse containers weer geleegd.

SAVE THE DATE
Digitale nieuwjaarsreceptie
Gemeente Alblasserdam
Lichtpuntjes voor 2022
Woensdag 5 januari van 15:00 tot 16:30 uur op YouTube.
Graag nodigen wij u uit voor de digitale nieuwjaarsreceptie van de gemeente Alblasserdam.
Door de lockdown die sinds dit weekend geldt staat het programma nog niet helemaal vast.
Wij houden u op de hoogte via deze Gemeentenieuwspagina en via www.alblasserdam.nl.
Wilt u de uitnodiging ontvangen per email? Meld u aan via
bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl.
QR
Bewaar deze code en scan hem met de camera van uw mobiele apparaat.
De link die in beeld komt, verwijst naar de uitzending op YouTube.
YouTube
https://youtu.be/mlmSgc1Duek
Namens het gemeentebestuur,
Burgemeester Jaap Paans
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Houtstook niet goed voor luchtkwaliteit
De houtkachel en open haard vervuilen de
lucht flink. Ongeveer 23% van het fijnstof is
afkomstig van houtrook. Dat is meer fijnstof
dan verkeer uitstoot. En mensen met klachten
aan longen of luchtwegen hebben er last van.
Wilt u toch hout stoken? Doe dat dan met
minder rook en geur voor uzelf en de buren.
Lees de tips op:
www.ozhz.nl/schonelucht.

Schone Lucht Akkoord
In 2020 sloten negen provincies en 36 gemeenten met het rijk het Schone Lucht Akkoord.
Zij willen de uitstoot van wegverkeer, machines,
landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens naar beneden brengen. Ook de gemeente
Alblasserdam heeft het akkoord ondertekend.
Bij het verbeteren van de luchtkwaliteit werken
we samen met de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid (OZHZ).

Wanneer kan de houtkachel aan?
Sla soms een
dagje over
Bij weinig wind of
slechte luchtkwaliteit

Kijk dagelijks op
stookwijzer.nu
Zie wanneer het vuur beter
even uit kan blijven
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Vergunningen & Bekendmakingen
18 december 2021

Omgevingsvergunning Rapenburg 1
Kennisgeving beschikking
Besluit van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland

Nederland in lockdown
De snelle verspreiding van de omikronvariant moet worden vertraagd om de zorg voor iedereen
toegankelijk te houden. Daarom gaat Nederland vanaf zondag 19 december t/m in ieder geval
vrijdag 14 januari 2022 in lockdown.
Thuis

Sport

Horeca en evenementen
Blijf zoveel mogelijk thuis en
vermijd drukte.

Cafés en restaurants dicht. Afhalen
en laten bezorgen mogelijk.

Ontvang max. 2 personen per dag.
Doe vooraf een zelftest. Voor de
periode 24 t/m 26 december en
tijdens de jaarwisseling: ontvang
max. 4 personen per dag.
(excl. kinderen t/m 12 jaar).

Hotels open, eten op kamer
toegestaan.
Evenementen niet toegestaan.
Uitgezonderd professionele
sportwedstrijden (zonder publiek),
uitvaarten (max 100 pers. op 1,5 meter)
en weekmarkten.

Groepsvorming buiten: max. 2
personen. Voor de periode 24 t/m
26 december en tijdens de
jaarwisseling: max. 4 personen.

Het uitvoeren van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders, schoonheidsspecialisten en sekswerkers niet
toegestaan.

Voor mensen vanaf 70 jaar geldt:
beperk je contacten, vooral met
kinderen t/m 12 jaar.

Winkelen en boodschappen

Draag een mondkapje waar dat
verplicht is.

Essentiële winkels (zoals
supermarkten, drogisterijen,
groentewinkels en tankstations)
open.

Publiek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken, pretparken
dicht. Uitgezonderd bibliotheken,
georganiseerde dagbesteding en opvang
voor kwetsbare groepen en georganiseerde jeugdactiviteiten (t/m 17 jaar, tot
17.00 uur).

Wassen

Was vaak je handen.
Hoest en nies in
je elleboog.

Buitensportlocaties open tot
17.00 uur.
T/m 17 jaar: Georganiseerde
onderlinge wedstrijden en trainen
mogelijk zonder 1,5 meter.
Vanaf 18 jaar: max. 2 personen op
1,5 meter afstand.

Reizen

Contactberoepen

Werk thuis.

Binnensportlocaties dicht.
Topsporters en zwemlessen voor
A, B of C- diploma uitgezonderd.

Niet-essentiële winkels (zoals
kleding- en interieurwinkels) dicht,
afhalen en retourneren mogelijk tot
17.00 uur.

Ga wijs op reis. Check altijd het
reisadvies van Buitenlandse Zaken
op www.wijsopreis.nl.

Onderwijs en kinderopvang
Onderwijs (basisscholen, voortgezet
onderwijs, MBO, HBO en WO) en
BSO dicht, in ieder geval t/m 9
januari. Uitzonderingen: praktijkonderwijs, examens en tentamens en
kwetsbare leerlingen.
Er is noodopvang voor kinderen van
ouders met cruciale beroepen en
kinderen in kwetsbare positie.
Kinderopvang open.

Afstand
.

Houd 1,5 meter
afstand.
Schud geen handen.

Testen

Luchten

Klachten? Blijf thuis en doe
direct een test, ook als je
gevaccineerd bent.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

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

Vergunningen & Bekendmakingen
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: 	het exploiteren van 2
kansspelautomaten
Locatie:
Dam 45 te Alblasserdam
Datum besluit: 10 december 2021
Zaaknummer:
Z-21-399611
Er zijn vergunningen geweigerd voor:
Omschrijving: 	het houden van een
kledinginzamelingsactie
voor het Oogfonds in 2022
Locatie:
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 8 december 2021
Zaaknummer:
Z-21-398325
Omschrijving: 	het houden van een
kledinginzamelingsactie
voor SAL in 2022
Locatie:
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 13 december 2021
Zaaknummer:
Z-21-387092

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.

Aanvraag
Op 17 september 2021 is een aanvraag
omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
ontvangen van FN Steel B.V., met omschrijving: "fase 1 in gebruik nemen tijdelijke
knuppel opslag". Deze aanvraag gaat over de
locatie: Rapenburg 1 te Alblasserdam.
Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer Z-21-397021.
De activiteit milieuneutraal veranderen van
een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo) is
aangevraagd.
Bevoegd gezag
Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te
beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo
in samenhang met hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor).
Beschikking
Wij hebben, gelet op de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten
voor FN Steel B.V. ter plaatse van het adres
Rapenburg 1 te Alblasserdam:
I.	een omgevingsvergunning te verlenen
voor een milieuneutrale verandering (art.
2.1, lid 1 onder e Wabo);
II.	dat de voorschriften van de vigerende
milieuvergunning d.d. 17 juli 2018 van
overeenkomstige toepassing zijn op de
aangevraagde verandering.
Activiteit:
• Milieu (neutraal veranderen)

Voor: 	fase 1 in gebruik nemen
tijdelijke knuppel opslag
Inrichting:
FN Steel BV
Locatie:
Rapenburg 1 te
		
Alblasserdam
Datum besluit:
15 december 2021
Inzage
De beschikking met bijbehorende stukken is
op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan
de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via
telefoonnummer 078 – 7708585 kunt u een
afspraak maken.
Bezwaar maken
Degene die meent bezwaar in te willen dienen
kan tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de datum
waarop het besluit is verzonden. Dit kan bij
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v.
het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP
's-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet zijn
voorzien van een handtekening en ten minste
bevatten: naam, adres, telefoonnummer
en eventueel e-mailadres van de indiener,
de dagtekening, nummer/kenmerk van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht, de
reden van het bezwaar, en de vermelding
"Awb-bezwaar" in de linker bovenhoek van
enveloppe en bezwaarschrift.
Bezwaarschriften kunnen ook worden
ingediend via het loket op de website van de
provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/
loket/. Daarvoor moet men beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD of
eHerkenning). Op de genoemde site staan de
precieze voorwaarden vermeld, volg daar de
verdere instructies.

Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
Activiteit:
Bouw
Voor: 	Het vervangen en wijzigen
van het voorgevelkozijn.
Locatie:
Dam 71
Datum besluit:
07-12-2021
Activiteit:
Bouw
Voor: 	het uitbreiden van het bedrijfspand
Locatie:
Edisonweg 47
Datum besluit:
09-12-2021
Activiteit:
Bouw
Voor: 	het plaatsen van een
dakkapel op het voordakvlak
van de woning
Locatie:
Ratelaar 15
Datum besluit:
06-12-2021
Activiteit: 	Handelen in strijd met
regels RO
Voor: 	het legaliseren van een
sportschool
Locatie:
Kelvinring 15
Datum besluit:
06-12-2021
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de
volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij
hebben verklaard:

Activiteit:
Bouw
Voor: 	het plaatsen van een terrasoverkapping
Locatie:
Tuigersstraat 25
Datum besluit:
09-12-2021
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:
Bouw
Voor: 	het uitbreiden van het
bedrijfspand
Locatie:
Edisonweg 47
Datum besluit:
08-12-2021
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Vergunningen & Bekendmakingen vervolg
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 	het bouwen van een nieuw
tankstation shop
Locatie:
De Helling 1
Datum besluit:
10-12-2021

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 wijzigen van de
gevelopening
Locatie:
Dam 65
Datum ontvangst: 06-12-2021

Activiteit:
Bouw
Voor: 	het plaatsen van een kleine
brug achter de woning
Locatie:
Touwbaan 34
Datum ontvangst: 08-12-2021
Activiteit:
Kap
Voor: 	het vellen of te doen vellen
van acht houtopstanden
(Catalpa bignonioides Nana
(knotboom))
Locatie: 	Binnenterrein achter
woningen Waalsingel 42 &
44 en de Eksterstraat 23
& 25
Datum ontvangst: 10-12-2021
Activiteit:
Kap
Voor: 	het vellen of te doen vellen van 61 houtopstanden
(populieren)
Locatie:
Edisonweg
Datum ontvangst: 10-12-2021

Activiteit:
Roerende zaken
Voor: 	het plaatsen van een
bouwcontainer op
parkeerplaats
Locatie:
Blokweersingel 82
Datum ontvangst: 10-12-2021

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.

Activiteit:
Roerende zaken
Voor: 	het inrichten van een depot
voor bouwmaterialen
Locatie: 	Rijnstraat, in openbaar
groen, tegenover
nummer 16
Datum ontvangst: 09-12-2021

Vergunningen en Meldingen,
22 december 2021

Activiteit: 	Werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Voor: 	het plaatsen van een
afzetbak op een
parkeervak
Locatie:
Brunel 2
Datum ontvangst: 05-12-2021

