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Blik op de raad

Nieuws

Ponykade
Tijdens de afgelopen
raadsvergadering
sprak een inwoner
namens bewoners van
de Van Lennepstraat,
de Mesdaglaan en de
Van Ostadestraat, die
met hun achtertuiCDA –
nen grenzen aan de
Margreet de Deugd
Ponykade. Deze kade
is een prachtige plek om
te wandelen, te vissen en op warme dagen te
recreëren. De laatste jaren is het aantal bezoekers toegenomen en daarmee de overlast van
onder andere veel zwerfafval en hard (muziek)
geluid. De bewoners doen een oproep aan
de gemeente maar ook aan de bezoekers om
deze overlast, met name tot laat in de avond,
tegen te gaan. We hebben gevraagd om dit
onderwerp binnenkort terug te laten komen
in de gemeenteraad. Voor het voorjaar van
2022 moet duidelijk zijn wat er gaat gebeuren
om de situatie rondom de Ponykade prettig en
leefbaar te houden voor iedereen.

Afscheid en intrede
De raadsvergadering was er één van
afscheid nemen en
intredes. Er werd
afscheid genomen van
wethouder Zandvliet
met veel aandacht voor
haar sociale gezicht en
de verkiezing van wet- CU – Jako Sterrenburg
houder Jongmans, die
inmiddels al een bekende is in Alblasserdam.
Verder was er het afscheid van ons CU-raadslid Teus Stam. Na 9 jaar raadslid, waarvan de
meeste als fractievoorzitter is het nu tijd voor
zijn pensioen. Teus was altijd rustig, constructief, maar ging zeker de discussie aan. Hij heeft
nu het stokje doorgegeven aan Bas Romeijn.
Teus blijft zeker actief, want hij is één van
molenaars van de Souburghse molen en geeft
dan graag rondleidingen. Ook is hij amateur
weerman bij Klokradio, dus voor de lokale
weersvoorspellingen kun je ook bij hem
terecht. Teus, bedankt voor alles.

Wet voorkeursrecht
gemeenten
De woningen aan de
Ruigenhil hebben
oﬃcieel niet de bestemming wonen. Dit is
een situatie die door de
jaren is ontstaan door
veranderende wetPvdA – Haci Erdogan
geving. De gemeente
Alblasserdam heeft een
bijdrage gehad in de huidige, ontstane situatie.
Door de plannen die er nu van de gemeente
zijn voor dat gebied, is er nu de mogelijkheid
om als rechtvaardige en betrouwbare overheid
duidelijkheid te verschaffen naar de bewoners
toe. De bewoners hebben het recht om te
weten waar zij aan toe zijn, zodat zij ook hun
toekomst verder kunnen plannen. Als PvdA
vinden wij dat hierbij het toepassen van de
Wet voorkeursrecht gemeenten nodig is om de
goede stappen te kunnen zetten. Daarom heeft
de PvdA het voorstel van het college gesteund.

Bouwen voor
Alblasserdammers!
In ons dorp worden de komende
jaren behoorlijk wat
woningbouwplannen
in gang gezet. Er is
ook ontzettend veel
behoefte aan woninVVD – Arjan Dekker
gen voor onze jeugd,
starters en ouderen
die een meer passende woning willen. Zoals
vaak staat inschrijving op die nieuwbouw van
koopwoningen of huurwoningen voor iedereen
open. Dat betekent dat u als inwoner van Alblasserdam vaak achter het net vist. Om dit te
veranderen heeft de VVD een motie ingediend
om Alblasserdammers voorrang te geven bij
nieuwbouwprojecten. Hoe? Door bijvoorbeeld
inschrijving de eerste drie weken alleen voor
Alblasserdammers open te stellen. De gehele
raad staat hier achter! De motie kunt u lezen
op onze website www.alblasserdamvvd.nl.

Sociaal wonen
Er gaat gebouwd worden in Alblasserdam,
en dat is van belang.
Voor onze jeugd en
ouderen is het belangrijk dat er voldoende
woonruimte is. Sociale
woningbouw is bedoeld voor mensen die D66 – Ramon
Pardo Kruidenier
met minder inkomen
een goede woning
zoeken. Maar wat is sociaal? Is het altijd een
huurwoning of kan een koopwoning ook sociaal zijn? Voor € 285.000 woningen aanbieden
vindt D66 niet sociaal. Sociale koopwoningen
zouden voor aanzienlijk minder geld moeten
worden aangeboden. Daarnaast mag de nieuwe eigenaar niet vrij zijn om dit huis met grote
winst te verkopen. Het huis moet ook in de toekomst beschikbaar blijven als sociale koopwoning. Er zijn diverse manieren om sociale koop
mogelijk te maken. Wat D66 betreft is het de
moeite waard uit te zoeken hoe zo’n regeling er
uit zou kunnen zien.

Ruigenhil
De SGP heeft tegen het
voorstel Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) Ruigenhil
gestemd. Wat is er aan
de hand? De gemeente
heeft plannen om ten
zuiden van de A15 vlakbij het oude Nedstaal- SGP –
terrein een transferium Harrold van Vliet
te realiseren. Vanuit sociaal oogpunt vindt de gemeente het wenselijk
dat de woningen aan de Ruigenhil (op termijn)
verdwijnen.
De gemeente heeft daarom besloten om
gebruik te maken van de WVG. Dit betekent
concreet dat bewoners van de Ruigenhil
hun woning eerst aan de gemeente moeten
aanbieden bij verkoop. Wij vinden dit voorstel
onder de maat! De ﬁnanciële onderbouwing
ontbreekt, grond van bewoners is niet nodig,
het beperkt bewoners in hun belangen en
het speculatie argument is discutabel. De SGP
denkt graag mee in mogelijkheden voor bewoners, maar niet via een WVG.

Postadres:
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Bezoekadres: Cortgene 2,
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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
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

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

Sprookjesfeest
bij
Kinderboerderij
Op de Alblasserdamse Kinderboerderij (H.
J. de Haanstraat 10) is zaterdag 9 oktober
een sprookjesfeest. Er is een springkussen,
kinderen kunnen geschminkt worden en er zijn
spelletjes die over sprookjes gaan. Ook zijn er
suikerspinnen en broodjes hamburger te koop.
Het feest start om 10.00 uur en duurt tot 16.30
uur. Meedoen aan de spelletjes kan met een
activiteiten-kaart. Die kost 3 euro en is te koop
aan de deur.

Raads- en commissievergaderingen

Raadscommissies
vergaderen
De commissie Grondgebied en de commissie Bestuur en Samenleving vergaderen op
dinsdag 12 oktober vanaf 19.30 uur in De
Rederij. Agenda en stukken kunt u vinden
in het Raadsinformatiesysteem (RIS) op de
website van de gemeente Alblasserdam. Wilt u
inspreken bij de commissie? Meld dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor dinsdag 12
oktober 12.00 uur, bij griﬃer@alblasserdam.
nl. De vergaderingen zijn live te volgen via
alblasserdam.notubiz.nl/live of via de knop op
de website van de gemeente Alblasserdam.

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
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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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Fototentoonstelling over armoede in
De Rederij

UITNODIGING
Afscheidsreceptie wethouder Dorien Zandvliet

Na 6 jaar wethouderschap neemt Dorien Zandvliet
afscheid als wethouder van de gemeente Alblasserdam.
Als wethouder zorg, welzijn, jeugd en onderwijs en cultuur was
zij zeer betrokken bij de samenleving in ons mooie dorp.
Als gemeentebestuur hebben wij hier grote waardering
voor en willen haar een passend afscheid aanbieden op
woensdag 13 oktober 2021. U bent hiervoor
van harte uitgenodigd.
De receptie vindt plaats in Landvast
(zaal De Salon, Haven 4, Alblasserdam)

In De Rederij is nog tot 18 oktober de fototentoonstelling ‘Het onzichtbare zichtbaar
(doorbreek het taboe op armoe)’ te zien.
De expositie is een idee van het Platform
Geldzaken Alblasserdam en is mede mogelijk
gemaakt door Stichting Urgente Noden (SUN)
Drechtsteden.

ken. Iedereen kan namelijk in die situatie
terecht komen.
Hulp en ondersteuning
Zoekt u hulp of kent u iemand die in armoede
leeft en hulp kan gebruiken? Bij de volgende organisaties van het Platform Geldzaken
kunt u terecht voor hulp en ondersteuning:
Gemeente Alblasserdam (06 - 405 387 23),
SchuldHulpMaatje (06- 348 967 87), Stichting
Welzijn Alblasserdam (078- 20 21 220) , Mee
Vivenz (088-123 7007). Deze organisaties
werken o.a. samen met de Voedselbank,
Yulius, Diaconaal Platform Alblasserdam en de
Kledingbank.

Herkenbaar en onherkenbaar
De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Huib
Kooyker. Op een deel van de foto’s zijn mensen niet herkenbaar. Zij worstelen met hun
dagelijkse bestaan en willen anoniem blijven.
Op een ander deel van de foto’s zijn de mensen wel herkenbaar. Dit zijn vrijwilligers die
hulp en advies geven aan inwoners die met
armoede te maken hebben.
Taboe doorbreken
Het Platform Geldzaken Alblasserdam brengt
armoede onder de aandacht en biedt ondersteuning. SUN-Drechtsteden is de organisatie
voor ﬁnanciële hulpverlening in noodsituaties.
Het Platform hoopt dat de tentoonstelling
helpt om het taboe op armoede te doorbre-

Meer informatie:
• Mariëlle Verhoeve, Gemeente Alblasserdam
06 – 405 387 23
• Kees Brinkman, Schuldhulpmaatje
06 – 348 967 87
• Suzanne Temminck, 06 – 519 382 60

Foto: Huib Kooyker

We werken met twee tijdsblokken:
Van 17.00 uur tot 18.15 uur
Van 18.15 uur tot 19.30 uur
U kunt zich aanmelden voor het blok dat u het beste schikt,
door een mail te sturen naar
bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl
Wij hopen u te mogen begroeten op 13 oktober 2021.
J.G.A. Paans, burgemeester
S. van Heeren, gemeentesecretaris/algemeen directeur
(bij binnenkomst wordt u verzocht uw coronacheck te laten zien)

Ontvang berichten over uw buurt digitaal

Nieuws

De eerste stap helpt je verder

Geldzorgen? Doe de test op Geldﬁt.nl en
ontdek hoe u er als ondernemer ﬁnancieel

Nieuws

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-

voorstaat en waar u terecht kunt voor eventuele hulp. De eerste stap helpt je verder.

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.
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Wat is het coronatoegangsbewijs?
Het coronatoegangsbewijs is een vaccinatiebewijs, herstelbewijs, of een testbewijs
van maximaal 24 uur oud. Sinds zaterdag 25
september heeft u dit nodig om de horeca,
evenementen of culturele voorstellingen te
bezoeken. Nu de 1,5 meter niet meer geldt
wordt het op deze plekken drukker. Door het
coronatoegangsbewijs verlagen we het risico

op besmetting en vergroten we onze veiligheid. Iedereen vanaf 13 jaar kan gevraagd
worden naar een coronatoegangsbewijs.
Iedereen vanaf 14 jaar kan daarnaast ook de
vraag krijgen een identiteitsbewijs te laten
zien. Lees meer op www.rijksoverheid.nl/
coronatoegangsbewijs.

STEM NU!
Groen

Hulp bij coronatoegangsbewijs in De Rederij
Heeft u hulp nodig bij het maken van een digitaal of papieren coronatoegangsbewijs? Kom
dan op dinsdag naar De Rederij. De sociaal raadslieden van de Stichting Welzijn Alblasserdam
(SWA) en de vrijwilligers van de bibliotheek staan op die dag klaar om u te helpen.
Elke dinsdag in De Rederij
09.30 – 11.30 uur: inloopspreekuur sociaal raadslieden SWA
13.00 – 17.00 uur: digitaal inloopspreekuur vrijwilligers bibliotheek
U kunt een coronatoegangsbewijs aanvragen als u kunt aantonen dat u:
- 2 vaccinacties hebt gehad (of 1 vaccinatie met het Janssen-vaccin)
Of
- Hersteld bent van corona
Of
- Negatief getest bent op corona
Wat moet u doen en meebrengen?
Om een coronatoegangsbewijs te maken heeft u een DigiD én een geldig identiteitsbewijs
nodig. Als u de CoronaCheck-app wilt gaan gebruiken heeft u smartphone met sms-functie
nodig.
Sociaal raadslieden kan u ook helpen met aanvraag van de DigiD. Voor het aanvragen van de
DigiD is uw Burgerservicenummer nodig (BSN nummer). U vindt De Rederij aan Cortgene 2.
Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de gastvrouw. Zij helpt u verder.

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.

Wonen
of bedrijven?
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Vergunningen & Bekendmakingen

Vestiging voorkeursrecht Ruigenhil
Het college van Burgemeester en wethouders
van de gemeente Alblasserdam maakt ingevolge artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht
gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad op 28 september 2021, op grond van
het bepaalde in artikel 5 juncto 2 van de Wvg,
heeft besloten gronden grenzend aan de Ruigenhil aan te wijzen, waarop de artikelen 10
t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing
zijn. Aangewezen zijn gronden die op dit moment worden gebruikt voor wonen, bedrijven,
groen en verkeer. De voorgenomen bestemming is “mobiliteitscentrum met transferium,
mobiliteitshub en festivalterrein”. Het besluit
trad in werking daags na publicatie in het Gemeenteblad. Deze publicatie vond plaats op 5
oktober 2021, waardoor het besluit in werking
is getreden op 6 oktober 2021.
Gevolgen
De aanwijzing heeft tot gevolg dat na inwerkingtreding van het besluit de eigenaren en
beperkt gerechtigden van de aangewezen
gronden, wanneer zij die gronden respectievelijk de beperkte rechten daarop wensen te
vervreemden, deze eerst aan de gemeente te
koop moeten aanbieden.
Ter inzage
De eigenaren en beperkt gerechtigden van
deze percelen ontvangen ieder afzonderlijk,
per aangetekende brief, bericht over de
inhoud van dit besluit en de gevolgen hiervan.
Het besluit met de kaart en de lijst van aangewezen gronden en het raadsvoorstel, ligt gedurende zes weken, van 6 oktober 2021 tot en
met 16 november 2021, tijdens kantooruren
ter inzage bij de gemeente Alblasserdam. De
stukken kunt u inzien na het maken van een
afspraak via een bericht aan het emailadres:
rp.versloot@alblasserdam.nl.

tegen het raadsbesluit. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes
weken, ingaande de dag nadat dit besluit
bekend is gemaakt in het Gemeenteblad, bij
de gemeenteraad van Alblasserdam tegen
voormeld besluit een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend
en moet tenminste bevatten:
1. De naam en adres van de indiener;
2. De dagtekening;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar gericht is;
4. De gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kan tot en met 16 november 2021 aan de gemeenteraad van de
gemeente Alblasserdam, ter attentie van de
heer M. Stout, postbus 2, 2950 AA Alblasserdam, worden gezonden.
Dit besluit volgt op een voorlopige aanwijzing
door het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 6 Wvg. Indien
belanghebbenden reeds bezwaar hebben
gemaakt tegen het besluit tot voorlopige
aanwijzing, wordt dit bezwaarschrift mede
geacht te zijn gericht tegen het raadsbesluit.
In dat geval is een nieuw bezwaarschrift niet
meer nodig.
Indien een belanghebbende bezwaar heeft
ingediend kan hij/zij tevens een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de
Rechtbank Rotterdam, afdeling Bestuursrecht
(Postbus 50951, 3007 BM ROTTERDAM).
Alblasserdam, 4 oktober 2021
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Alblasserdam

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken

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

Activiteit:
Voor:

Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Voor:
Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het renoveren van het pand
Waalsmondelaan 13
23-09-2021
Kap
het vellen of te doen vellen
van één houtopstand (Zwarte
Els (Alnus glutinosa))
Weegbree 7
20-09-2021

Verleende onttrekking- en
splitsingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
onttrekkings- en splitsingsvergunning hebben
verleend:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige
woonruimte
Scheldeplein 1
23-09-2021

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 aanvragen om omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn
van 6 weken:
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Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de
woning
Touwbaan 8
20-09-2021
Bouw
het verlengen van de dakkapel aan de achterzijde van de
woning
Zeelt 66
21-09-2021

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 terrasoverkapping
Locatie:
Tuigersstraat 25
Datum ontvangst: 20-09-2021
Activiteit:
Voor:

Bouw
het uitbreiden en verbouwen
van de bestaande woning tot
2 woningen
Locatie:
Resedahof 6
Datum ontvangst: 24-09-2021
Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor:
het plaatsen van een nokverhoging
Locatie:
Resedastraat 33
Datum ontvangst: 23-09-2021
Activiteit:
Voor:

Inrit/Uitweg
het realiseren van een in- en
uitrit
Locatie:
Zeelt 27
Datum ontvangst: 22-09-2021
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, 6 oktober 2021

