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Even onbezorgd genieten tijdens Kerstsaam
Mensen met weinig geld of niemand om kerst mee te vieren genieten maandag 23 december van een kerstdiner
met alles erop en eraan. Organisatoren zijn de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA), de Voedselbank en Cultureel
Centrum Landvast.
Hoeveel mensen in Alblasserdam geldzorgen hebben of eenzaam zijn, weten Nienke
Nederveen en Kayleigh Bolink van de SWA niet
precies. ,,Mensen lopen niet met hun problemen te koop, dus ik vermoed dat deze groep
groter is dan we denken'', zeg Nienke Nederveen, sociaal raadsvrouw bij de SWA. Feit is
dat de grote zaal in Landvast altijd helemaal
volstroomt tijdens Kerstsaam. Ook nu zit
het vol. ,,We hebben een maximum van 150
deelnemers. Meer passen er echt niet in'', zegt
dorpsmakelaar Kayleigh Bolink lachend.

Niet altijd feestelijk
De feestdagen zijn niet altijd feestelijk als
je weinig geld hebt of weinig mensen om je
heen. Geldzorgen en eenzaamheid gaan bovendien vaak hand in hand. ,,Als je weinig geld
hebt kun je gewoon niet zo goed meedoen'',
legt Nienke uit. ,,Mensen bij je thuis uitnodigen voor een etentje met kerstmis is er dan
niet bij. Maar ook een verjaardag bezoeken
kan lastig zijn als er geen geld is om een
cadeautje te kopen.''

Luxe uitstraling
Om mensen met deze problemen in de kerstperiode toch een feestelijke en gezellig avond
te bezorgen werd Kerstsaam in 2015 in het
leven geroepen. Cultureel Centrum Landvast
werkt belangeloos mee en diverse winkeliers
zijn sponsor. Ook zijn er altijd zo'n vijftien
vrijwilligers die er voor zorgen dat tijdens de
avond alles op rolletjes loopt. ,,Op die manier
lukt het om er een feest met een luxe uitstraling van te maken'', aldus Kayleigh. ,,De zaal
is mooi versierd, er is livemuziek en mensen
kunnen eten van een rijkelijk gevuld buffet.
Voor de kinderen staat er een knutseltafel. Je
ziet mensen echt genieten. Dat is altijd mooi
om te zien.''
Gratis activiteiten
Ook buiten de kerstperiode kunnen mensen die weinig geld hebben of eenzaam
zijn meedoen aan activiteiten van de SWA,
zoals trainingen, workshops, buurtfeesten of
knutselmiddagen. Nienke: ,,Onze activiteiten
zijn vaak gratis of we vragen een heel kleine
bijdrage. Onze sociaal raadslieden kunnen ook
helpen om uit te zoeken voor welke toeslagen
je in aanmerking komt of helpen bij de belastingaangifte. Ook dat is gratis.''

'Kom uit je schuld'
Alblasserdam haakt aan bij de landelijke
campagne 'Kom uit je schuld', bedoeld om
schulden uit de taboesfeer te halen. Zeven
mensen die in de schulden zaten, geven de
campagne een gezicht. Hun schuld staat in
vette cijfers op posters en folders afgedrukt. Praten over het probleem was voor
hen de eerste stap naar een oplossing. Ze
kwamen in contact met de juiste instanties
en kunnen, soms na een langdurig gevecht,
weer op eigen benen staan. Mensen met
geldzorgen kunnen op veel manieren hulp
krijgen in Alblasserdam. Op deze pagina
besteden we daar regelmatig aandacht aan.
Deze keer leest u meer over Kerstsaam.

naar de tandarts of
Met Kiespijn leven?

- €5.387
Foto: Kayleigh Bolink en Nienke Nederveen
van de SWA kijken uit naar Kerstsaam

KoMuitjeschuld.nl
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Mensen met geldzorgen moeten goed en
snel geholpen worden. Daarom hebben
wij een brief gestuurd naar inwoners die
al langer hun zorgverzekering niet hebben
betaald. Wij komen graag met deze
mensen in contact.
Situatie oplossen
Wie de premie van de zorgverzekering zes
maanden of langer niet betaalt wordt
aangemeld bij het Centraal Administratie

Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

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

Heeft u schulden? Zoek ons op
Kantoor (CAK). Dit kan vervelende gevolgen
hebben. Van het inkomen of de uitkering gaat
een boetepremie af en mensen kunnen zich
niet meer aanvullend verzekeren. Dat leidt
vaak tot extra kosten. Wij willen helpen om de
situatie op te lossen.
Heeft u een brief van ons ontvangen?
Maak dan vrijblijvend een afspraak via

Publiekswinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (Burgerzaken), Cortgene 9a zijn:
Maandag:
14-19.30 uur
Dinsdag:
09-12 uur
Woensdag:
14-19.30 uur
Donderdag:
09-12 uur
Vrijdag:
09-12 uur
Ook voor vergunningen en bouw- en woningtoezicht kunt u tijdens deze uren terecht.
CJG
088-1237007
Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190
Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031

telefoonnummer 06-40538723 of mailadres
mat.verhoeve@alblasserdam.nl
Snel ingrijpen
Wij willen een dorp zijn waar het goed wonen,
werken en opgroeien is voor jong en oud.
Geldzorgen en schulden kunnen dit in de weg
staan. Samen met organisaties in het dorp
zoals Schuldhulpmaatje en de Voedselbank

Ondernemersloket
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
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.

proberen wij mensen die van weinig geld
moeten rondkomen zo goed mogelijk te helpen. Mensen met schulden wachten gemiddeld zeven jaar met hulp zoeken. Zij hebben
dan gemiddeld 30.000 euro schuld. Snel
ingrijpen is dus heel belangrijk om oplopende
schulden te voorkomen.

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.
Inloopspreekuur:
• maandag en dinsdag:
13.00 uur - 16.30 uur
• donderdag: 9.00 uur - 16.30 uur
Afsprakenspreekuur:
• dinsdag: 9.00 - 13.00 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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Raads- en commissievergaderingen

Geen raadsvergaderingen
De komende twee weken is het kerstvakantie en zijn er geen vergaderingen van de gemeenteraad.

Nieuws

De jaarwisseling, een feest voor iedereen!
De burgemeester heeft in de zomer gesproken met inwoners die wilden meedenken
over de jaarwisseling. Dat de jaarwisseling
een feest moet zijn voor iedereen, stond
tijdens deze gesprekken centraal. De uitkomst is een aantal afspraken. Zo komen er
plekken waar kinderen en hun ouders rustig

vuurwerk kunnen afsteken en plekken waar
vuurwerk niet gewenst is. Een overzicht
van alle afspraken vindt u op de volgende
pagina's in deze krant en op
www.alblasserdam.nl/jaarwisseling.

Lerend, verbindend en benaderbaar 2020
Graag nodigen wij u uit om op woensdag 8 januari 2020 van 19.30 – 21.30 uur samen
met het gemeentebestuur het nieuwe jaar in te luiden.
Het thema van dit jaar heeft alles te maken met de verbouwing van het gemeentehuis
tot nieuw onderkomen voor BibliotheekAanZet, Leerwerkbedrijf Smile, de politie en de
gemeente. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar inwoners en
raadsleden het (politieke) debat voeren, waar we met elkaar het goede gesprek
aangaan, waar u informatie vindt en op weg wordt geholpen. Het kloppend hart van
ons dorp! U krijgt alvast een inkijkje in het verbouwde gemeentehuis! Hoe? Dat is nog
een verrassing!

Nieuwjaarsbijeenkomst
woensdag 8 januari 2020

19.30 - 21.30 uur | Cultureel Centrum Landvast, Haven 4

Tot 8 januari!
Namens het gemeentebestuur,
Burgemeester Jaap Paans
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Aangepast inloopspreekuur Sociaal
Raadslieden
Tijdens de kerstvakantie gelden andere
tijdstippen voor het spreekuur van
de Sociaal Raadslieden van Stichting Welzijn
Alblasserdam (SWA).

Nieuws

In de week van 23 t/m 27 december is er
geen inloopspreekuur. In de week van
30 december t/m 3 januari is er een inloop-

spreekuur op maandagmiddag 30 december
tussen 13.00 en 16.30 uur en op donderdag
2 januari tussen 09.00 uur en 16.30 uur.
De Sociaal Raadslieden geven informatie en
advies over uitkeringen, belastingen, wonen,
werken, studieﬁnanciering, consumentenzaken, echtscheiding en vreemdelingenzaken.

Afvalinzameling tijdens de feestdagen
Tijdens de kerstdagen (woensdag 25 en
donderdag 26 december) en op nieuwjaarsdag (woensdag 1 januari) leegt afvalinzamelaar HVC geen bakken. Het kan zo zijn dat dit
rond de feestdagen op een ander moment
gebeurt, ook als de normale ophaaldag
niet op een feestdag valt. Kijk daarom in
de afvalkalender in de HVC afval-app of op
hvcgroep.nl wanneer bij u in de buurt de
ophaalronde is.
Inzameling glas, plastic en textiel
Het legen van de glascontainers gebeurt
iedere maandag, dus op maandag 23 en
30 december. Om overvolle glascontainers
te voorkomen zijn er extra ledigingen op 24,
27 en 31 december. De plasticcontainers
worden op 30 december geleegd en afgesloten. Op 2 januari gaan de plasticcontainers
weer open. De textielcontainers gaan op
30 dicht en op 3 januari weer open.

Afvalbakken en hondenpoepbakken
Uit voorzorg voor vernieling zijn in de eerste
week van december alle hondenpoepbakken
verwijderd. De hondenpoepbakken worden teruggeplaatst in de tweede week van
januari 2020. De gele afvalbakken blijven
beschikbaar.
Afvalbrengstation
Het HVC afvalbrengstation aan de Crezeepolderweg 9 is tijdens eerste en tweede
kerstdag en op nieuwjaarsdag gesloten.
Van 27 tot en met 31 december 2019 en
vanaf 2 januari 2020 bent u welkom bij het
afvalbrenstation. Kijk voor de openingstijden in de HVC-app of op hvcgroep.nl/
afvalbrengstations.

vrijdag 20 december
16.00 - 20.00 uur
Lelsstraat 2, Alblasserdam

D

KerstFair

Samen werken = samen delen = kerstsfeer proeven!
Meet & Greet onze sociale ondernemers, kunstenaars &
diverse verenigingen
In het gebouw: o.a. dans-, tai-chi-, en creatieve workshops.
Op het plein: wensboom, vuurkorven, warme dranken,
spelletjes, fotoshoots, sport, diverse lekkernijen
en nog veel meer!
De opbrengst van de wensboom gaat naar de
Dirk Kuijt Foundation.

Kom gezellig mee-ParticiPeren, want
iedereen is welkom!
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Basisregistratie personen (BRP)
Verstrekking van uw gegevens uit de basisregistratie personen (BRP)
Overheidsinstanties en de door de minister aangewezen instellingen, krijgen altijd gegevens uit
de basisregistratie personen (BRP). Deze gegevens hebben zij nodig voor het uitvoeren van hun
taken.
Denk hierbij aan:
• Belastingdienst
• Justitie
• Pensioenfondsen
• Sociale Verzekeringsbank
• instellingen voor bevolkingsonderzoek (borstonderzoek).
De gemeente is verplicht deze gegevens te verstrekken.
Andere instanties
De gemeente geeft geen gegevens aan commerciële instellingen en privépersonen. Wel mag zij
gegevens verstrekken aan instellingen met een maatschappelijk belang. Deze instellingen krijgen
uw gegevens alleen als zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Als u niet wilt, kunt u
om geheimhouding van uw gegevens vragen.
Meer weten?
Op www.alblasserdam.nl leest u meer informatie.
Als zoekwoord geeft u 'geheimhouding' in.

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie
personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam hebben besloten de adresgegevens te wijzigen
van:
naam

geboortedatum

datum uitschrijving

van Meurs, FM

24-05-1964

13-11-2019

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet meer juist.
Een nieuwe verblijfplaats is bij de gemeente niet bekend.
De gemeente heeft na onderzoek de volgende adresgegevens opgenomen:
: onbekend
Adres
Woonplaats
: onbekend
Land
: onbekend
De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd.
De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars.
Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen zoals:
toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW en pensioen.
Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift
naar het college van burgemeester en wethouders. Dit doet u binnen zes weken na de dag van
deze bekendmaking.
Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam. Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie); de reden waarom u bezwaar maakt; het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.

Vergunningen & Bekendmakingen

Verkeersbesluit parkeerplaatsen voor
opladen elektrische voertuigen
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij het verkeersbesluit hebben genomen voor het aanwijzen
van twee parkeerplaatsen (per locatie), ten
behoeve van het opladen van elektrische
voertuigen, op de volgende twee locaties:
- het parkeerterrein Havenplein (twee extra
parkeerplaatsen, ter aanvulling op de twee
bestaande parkeerplaatsen;
- het parkeerterrein Nedersassen;

- de parkeerstrook langs de Oost Kinderdijk,
tussen huisnummer 61 en 87;
- het parkeerterrein aan de Oost Kinderdijk,
tegenover huisnummer 355-363;
- het parkeerterrein aan de Rembrandtlaan,
ter hoogte van de huisnummer 9-15 en
17-23;
Dit verkeersbesluit is conform de wet gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden op
www.oﬃcielebekendmakingen.nl
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Vergunningen & Bekendmakingen

Bekendmaking wet milieubeheer
Op 28 november 2019 is een melding
ontvangen in het kader van het "Activiteitenbesluit milieubeheer". Het gaat over het
oprichten van een metaalbewerkingsbedrijf, gelegen aan de Van Hennaertweg 25
te Alblasserdam. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-19-363564.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen,
onder verwijzing naar het zaaknummer,
inlichtingen worden ingewonnen bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr.
078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht
op dat deze bekendmaking uitsluitend een
informatief karakter heeft.

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

Locatie:
Datum besluit:

Kap
het vellen of te doen vellen van 19 houtopstanden (19 bomen)
Parallel aan de Zwanebloem en Ganzerik
01-12-2019

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).
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
aanplakzuil
Locatie:
Scheldeplein
Datum ontvangst: 06-12-2019

Activiteit:

Bouw, Sloop, Werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Voor:
het aanleggen van een
grondkering
Locatie:
Perceel tussen Dam 83
en de Plantageweg 2
Datum ontvangst: 06-12-2019
Activiteit:
Voor:

Inrit/Uitweg
het uitbreiden van de
uitrit
Locatie:
Goudenregenstraat 20
Datum ontvangst: 03-12-2019
Activiteit:
Voor:

Kap
het vellen of te doen vellen van 5 houtopstanden
Locatie:
Dam 1 / Ruigenhil 2
Datum ontvangst: 30-11-2019
Activiteit:
Voor:

Roerende zaken
het plaatsen van een
kraan voor het onderhoud plegen aan het KPN
netwerk
Locatie:
Cortgene 2
Datum ontvangst: 03-12-2019
Activiteit:
Voor:

Roerende zaken
het plaatsen van een
puin container
Locatie:
Lindelaan 4
Datum ontvangst: 04-12-2019

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 & Bekendmakingen
Op 24 september 2019 heeft de raad van
de gemeente Alblasserdam de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Alblasserdam 2019
vastgesteld.
Met ingang van 1 januari 2019 is er een
nieuw Rechtspositiebesluit decentrale
politieke ambtsdragers, en de daarbij behorende Regeling rechtspositie decentrale
politieke ambtsdragers, in werking getreden.
Een aantal zaken die voorheen nog lokaal
werden geregeld, zijn nu dwingend in dit
landelijke rechtspositiebesluit vastgelegd.
In plaats van één uitvoeringsregeling op
lokaal niveau voor zowel wethouders als
raads- en commissieleden is er een nieuwe

structuur met een uitvoeringsregeling voor
enerzijds wethouders en burgemeester, vast
te stellen door het college en anderzijds een
verordening voor raads- en commissieleden,
vast te stellen door de gemeenteraad.
Dit besluit treedt in werking met ingang van
heden met terugwerkende kracht tot en met
1 januari 2019.
Voor vragen over of een nadere toelichting
op deze Verordening kunt u kijken op het
Raadsinformatiesysteem op de website van
de gemeente Alblasserdam,
www.alblasserdam.nl. U kunt ook contact
opnemen met de griﬃe Alblasserdam
(T: 14078)

