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Blik op ons college
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Aandacht geven en krijgen

Einde regelingen maar steun blijft

Vanaf zaterdag 25 september is er een grote versoepeling van de coronamaatregelen.
Anderhalve meter afstand houden hoeft niet
meer, mondkapjes in het onderwijs vervallen,
horeca kan open zonder beperkingen maar wel
met voorwaarden (corona-toegangsbewijs) en
alle evenementen kunnen onder voorwaarden
doorgaan.

Vanaf 1 oktober 2021 stoppen de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK). Aanvragen Tozo
kunt u indienen tot 1 oktober 2021; voor de
TONK geldt dat u tot 1 november 2021 een

Vaccineren
Dit kan allemaal omdat de vaccinatiegraad voldoende is. Er zijn genoeg mensen die een eerste
en tweede prik hebben gehad, zei minister-president Rutte. Ik denk dat de meeste mensen
blij zijn met deze versoepelingen. Ik ook, maar
er zijn ook nog zorgen. In Alblasserdam is de
vaccinatiegraad namelijk lager dan het landelijk
gemiddelde.
Laat u informeren
Opvallend is dat hoe hoger de leeftijd, hoe meer
mensen gevaccineerd zijn. Van de mensen tot
ongeveer 40 jaar is in Alblasserdam minder
dan de helft gevaccineerd. Dat wijkt sterk af van
het landelijke cijfer. Dat zien we ook terug in de
besmettingscijfers. Nog steeds worden er enkele
tientallen mensen per week in Alblasserdam positief getest op corona, van wie ongeveer 60% uit
de leeftijdsgroep tot 40 jaar. Ik doe een beroep
op iedereen die nog niet gevaccineerd is om nog
eens goed na te denken over het belang ervan.
Laat u goed informeren door deskundige organisaties als GGD en RIVM. Vaccineren doen we niet
alleen voor onszelf maar voor iedereen.

vlak na de versoepelingen de week tegen de
eenzaamheid 2021 op het programma staat.
Speciaal programma
Deze week start op 30 september met een grote
bijeenkomst in de Van Nellefabriek in Rotterdam
die hopelijk veel aandacht krijgt. Ook in ons
dorp is er een speciaal programma. De Stichting Welzijn Alblasserdam heeft 5 verschillende
activiteiten bedacht om het onderwerp onder de
aandacht te brengen. In de Klaroen en op andere
plekken zult u zeker kunnen lezen wat er te doen
is. Hopelijk raakt u geïnspireerd.
Duwtje
Vaak echter is het zo dat mensen een duwtje in
de rug nodig hebben om in beweging te komen.
Iedereen kan dat duwtje zijn. Kent u iemand in
uw buurt die misschien last heeft van eenzaamheid? Stap er op af en doe iets. Eenzaamheid is
een onderschat probleem waar te veel mensen
last van hebben. Volgende week staan we daar
extra bij stil maar ook in alle andere weken is
aandacht geven en aandacht krijgen van grote
betekenis voor ons allen.

Kees Jongmans,
wethouder

14 september 2021

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs
Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden
is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca,
evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig.
Hier heb je per 25 september een
coronatoegangsbewijs nodig:
Horeca, zoals cafés, restaurants en sportkantines

Bezoekadres: Cortgene 2,
2951 ED Alblasserdam
Telefoon:
14078 (vijfcijferig)
Website:
www.alblasserdam.nl

Volg ons ook op social media
@gemAlblasserdam
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

Stap 4 Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke QR-code.
Dit is je coronatoegangsbewijs.
Stap 5 Toon je coronatoegangsbewijs en je identiteitsbewijs op
de locatie waar een coronatoegangsbewijs verplicht is.

Evenementen, zoals festivals, feesten en
professionele sportwedstrijden

Liever een papieren coronatoegangsbewijs? Ga naar
CoronaCheck.nl/print.

Buiten: geen maximaal aantal bezoekers.

Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs? Laat je uiterlijk 24
uur van tevoren gratis testen via testenvoortoegang.nl.

Binnen met vaste zitplaats: geen maximaal aantal
bezoekers.

Mondkapjesplicht
Binnen zonder vaste zitplaats: maximaal 75% van de
reguliere capaciteit. Toegestaan tot 0.00 uur.

Kunst en cultuur, zoals poppodia, theaters en
bioscopen

In het openbaar vervoer.
In het professioneel personenvervoer.
Op aangewezen plekken op vliegvelden en in vliegtuigen.

Geen maximaal aantal bezoekers.

Thuiswerkadvies
Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.

zo spoedig mogelijk maar uiterlijk dinsdag 28
september 12.00 uur bij griﬃer@alblasserdam.nl. Dan ontvangt u nadere informatie.
Ook als u de vergadering wilt bijwonen dient u
zich van tevoren aan te melden. Overigens is
de vergadering live te volgen via alblasserdam.
notubiz.nl/live of via de knop op de website
van de gemeente Alblasserdam.

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

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

Raads- en commissievergaderingen

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Stap 2 Login met DigiD of vul de ophaalcode in.
Stap 3 Haal je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs op.

De gemeenteraad vergadert

Postadres:

Stap 1 Ga naar de CoronaCheck-app.

Entertainment toegestaan.

Wassen

Wilt u naar aanleiding van een agendapunt
inspreken bij de gemeenteraad? Meld dit dan

Zo werkt het coronatoegangsbewijs

Open tussen 6.00 uur ’s ochtends en 0.00 uur ‘s avonds.

Geen maximaal aantal bezoekers.

Eenzaamheid
Het tweede onderwerp waar ik uw aandacht voor
vraag is eenzaamheid, één van de meest besproken onderwerpen tijdens de pandemie. Denk
aan kinderen die hun klasgenoten niet zagen,
ouderen in verzorgingstehuizen die geen bezoek
meer kregen, enzovoort. Hoe mooi is het dan dat

De gemeenteraad vergadert op dinsdag
28 september om 19.30 uur in De Rederij.
Agenda en stukken zijn vanaf donderdag 23
september te vinden in het Raadsinformatiesysteem (RIS) op de website van de gemeente
Alblasserdam.

aanvraag in kunt dienen. Op de website van
de Sociale Dienst Drechtsteden vindt leest u
over mogelijke (ﬁnanciële) ondersteuning, na
1 oktober 2021: www.socialedienstdrechtsteden.nl onder ‘Nieuws’.

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

Afstand

1,5 meter blijft een
veilige afstand.

Luchten

Schud geen handen.

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

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

Testen

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

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

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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STEM NU!
Groen

Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met regels
RO 00235246
Voor: het plaatsen van een reclamemast
Locatie: Edisonweg 56
Datum besluit: 10-09-2021
Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
aanvragen omgevingsvergunningvrij hebben
verklaard:

of wegen?
Meer woningen of juist meer
bedrijven? Meer groen en
maatregelen voor het milieu? Meer
wegen om het dorp bereikbaar te
houden? Het liefst doen we alles in
Alblasserdam, maar die ruimte is
er niet. Daarom moeten we keuzes
maken voor de toekomst. Hoe ziet
Alblasserdam er in 2050 uit?
Stem nu op
www.praatmee.alblasserdam.nl

of breng uw stem uit in de Rederij
(Cortgene 2). Stemmen kan tot
15 oktober.

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 00238321
Voor: het herstellen van een deel van de stalen
damwand langs de rivier de Noord
Locatie: Jan Smitkade, rivier de Noord
Datum ontvangst: 06-09-2021
Activiteit: Bouw 00238418
Voor: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning
Locatie: Kastanjelaan 38
Datum ontvangst: 07-09-2021

Activiteit: Bouw 00235801
Voor: het realiseren van een glazen tuinkamer
Locatie: De Lagune 10
Datum besluit: 08-09-2021
Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren
00237920
Voor: het plaatsen van 2 aanmeerpalen
Locatie: Blokweerschekade 7
Datum besluit: 10-09-2021
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 aanvraag om omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van
6 weken:
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met regels
RO 00236515
Voor: het plaatsen van een dakopbouw
Locatie: Kattestaart 5
Datum besluit: 07-09-2021

Activiteit: Bouw 00238527
Voor: het plaatsen van een camerasysteem met
accukast
Locatie: Van Hogendorpweg 102 a
Datum ontvangst: 10-09-2021
Activiteit: Bouw 00238554
Voor: het tijdelijk plaatsen van een woonunit in
de tuin
Locatie: West Kinderdijk 337
Datum ontvangst: 10-09-2021
Activiteit: Roerende zaken 00238365
Voor: het plaatsen van een container voor (bouw)
afval
Locatie: Plantageweg 29
Datum ontvangst: 06-09-2021
Activiteit: Roerende zaken 00238335
Voor: het realiseren van een bouwplaats i.v.m.
onderhoudswerkzaamheden
Locatie: Waalsingel 22
Datum ontvangst: 06-09-2021
Activiteit: Roerende zaken 00238354
Voor: het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan diverse woningen Waterlelie
Locatie: Waterlelie 15
Datum ontvangst: 06-09-2021
Activiteit: Weg aanleggen of veranderen
00238355
Voor: het vervangen van de riolering en rijweg
Locatie: Zeilmakersstraat
Datum ontvangst: 06-09-2021
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, 22 september 2020
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Ontvang berichten over uw buurt digitaal

Wonen
of bedrijven?

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
van de afgelopen twee maanden. U ontvangt
gemiddeld één keer per week een e-mail. U
leest op ‘Berichten over uw buurt’ ook ant-

woorden 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.
Meer informatie
‘Berichten over uw buurt’ is een dienst van
UBR|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum
voor Officiële Overheidspublicaties. Kijk voor
meer informatie op: www.koopoverheid.nl of
www.mijnoverheid.nl.

Gemeentenieuws

Nieuws

De eerste stap helpt je verder

Nieuws

Onderhoud aan bruggen Molensingel
Vanaf maandag 27 september sluiten wij
vier bruggen voor fietsers en voetgangers aan
de Molensingel helemaal af voor onderhoud.
Het gaat om twee bruggen in het fietspad
tussen de Groen van Prinsterenstraat en
de Waalsingel en de beide bruggen naar
De Kreken (Waterland).

Omleiding
Fietsers leiden we met omleidingsborden naar
de Van Hogendorpweg. Omdat we de bruggen
niet allemaal tegelijk afsluiten blijft er voor bestemmingsverkeer altijd een brug beschikbaar.
Als de weersomstandigheden goed zijn duren
de werkzaamheden in totaal drie weken.

Brug afgesloten
van 4 t/m
8 oktober
Brug afgesloten
van 4 t/m
8 oktober
Brug afgesloten
van 27 september
t/m 1 oktober
Brug afgesloten
september van 27
t/m 1 oktober

Geldzorgen? Doe de test op Geldfit.nl en ontdek hoe u er als ondernemer financieel voor staat
en waar u terecht kunt voor eventuele hulp. De eerste stap helpt je verder.

Gemeente Ridderkerk, LSV GBKN, MIN I&

