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Blik op ons college

Tweede golf

Gaat u iets organiseren en wilt u uw activiteit
aanmelden? Of zoekt u hulp en ondersteuning? Kijk dan eens op www.aandachtvoorelkaar.nl.

We hoopten allemaal zo dat het niet zou
gebeuren, maar de tweede coronagolf is een
feit. Door de gedeeltelijke lockdown zitten
we in een situatie die veel lijkt op wat we dit
voorjaar meemaakten.
Geraakt
Ik denk aan alle mensen in ons dorp die
hierdoor zijn geraakt. Aan de horecaondernemers die zo hun best hebben gedaan om aan
de regels te voldoen en nu toch de deur weer
dicht moeten houden. Aan kwetsbare ouderen
die bang zijn voor het virus en contact met
anderen mijden. Aan mensen in de zorg die zo
hard moeten werken terwijl ze nog moe zijn
van de eerste golf. Aan sportliefhebbers en
sportverenigingen die de competitie opnieuw
zien stilvallen. Aan jongeren die niet alle dingen mogen doen waar ze normaal plezier aan
beleven. En natuurlijk aan de mensen die ziek
zijn geworden, of erger, en hun familieleden
en geliefden.
Veerkracht
Wat het coronavirus voor ons dorp betekent,
kunt u lezen in interviews op deze Gemeentenieuwspagina. We laten Alblasserdammers als
u en ik aan het woord die vertellen over hun
ervaringen in deze rare en lastige tijd. Daaruit
blijkt dat we over enorm veel veerkracht
beschikken. In ons dorp en in het hele land
zetten mensen zich in om anderen te helpen.
Onder het motto 'Aandacht voor elkaar' zijn
veel van deze activiteiten gebundeld. Wilt u
zelf iets op touw zetten en zoekt u inspiratie?

Verantwoordelijk
In deze gedeeltelijke lockdown worden ons
geduld, ons begrip en ons uithoudingsvermogen opnieuw op de proef gesteld. Toch zijn
alle beperkingen echt nodig om het virus in de
hand te houden. Als we dat niet voor elkaar
krijgen is het leed niet te overzien. Daarom
vraag ik u met klem om u aan alle maatregelen te houden. We geven het virus aan elkaar
door dus we zijn allemaal verantwoordelijk.
Beperk het contact met anderen, was uw handen, blijf thuis bij klachten en laat u testen,
houd anderhalve meter afstand én draag een
mondkapje in winkels en andere openbare
gebouwen.
Doe het voor uzelf, maar nog belangrijker: doe
het voor uw familie, voor uw buren en voor
uw vrienden.
Samen voor elkaar, tegen corona!

Jaap Paans,
Uw burgemeester

Stabiel thuis
Alblasserdam kent ongeveer 30 pleeggezinnen
en 1 gezinshuis. Momenteel maken 22 Alblasserdamse kinderen gebruik van pleegzorg,
tegenover ruim 22.000 in het hele land. Voor
deze kinderen is een veilig en stabiel thuis
nooit normaal geweest.
Zorg voor ieder kind
Om voor ieder kind een goede oplossing te
vinden zoeken de betrokken organisaties een
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Het bedrijf CycloMedia maakt in de periode
tussen begin november en eind december
360 graden panoramafoto's in Alblasserdam.
Dit gebeurt in opdracht van de gemeente.
Gedurende circa twee weken rijden cameraauto's van het bedrijf door het dorp om vanaf
de openbare weg foto's te maken. Als het
weer tegenzit, kan CycloMedia besluiten later
te starten of kan het maken van de opnames
meer tijd in beslag nemen.
Gebruik van de foto's
De foto's gebruiken wij voor bijvoorbeeld
inspectie en beheer van de openbare ruimte,
handhaving van openbare orde en veiligheid
en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
Bescherming persoonsgegevens
Ook het kadaster, provincies, waterschappen en politie maken gebruik van de foto's.
CycloMedia stelt de opnamen onder strenge
voorwaarden ter beschikking aan deze organisaties. Zij gebruiken ze uitsluitend voor
activiteiten die passen binnen de wet- en
regelgeving op het gebied van bescherming
van persoonsgegevens. Voordat Cyclomedia

de opnamen hiertoe beschikbaar stelt aan
haar klanten worden herkenbare personen en
kentekens van auto’s onherkenbaar gemaakt.
CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot
inzage, rectiﬁcatie, wissing en beperking van
de verwerking of het aantekenen van bezwaar
kunt u contact opnemen met CycloMedia
Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of via privacy@cyclomedia.com.

Auto's van CycloMedia rijden door het dorp
om 360 graden panoramafoto's te maken.

Feestelijke opening De Rederij
uitgesteld

Nieuws
Aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort
aan pleegouders. Dat is het doel van de zesde
Week van de Pleegzorg die woensdag 28
oktober van start gaat. De week is in het leven
geroepen door Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland.

Camera-auto maakt foto's in
Alblasserdam

Nieuws

Open je wereld voor een pleegkind

Postadres:

28 oktober 2020

heleboel verschillende soorten pleegouders.
Voltijd, deeltijd, in de weekenden of doordeweeks. Er is meer mogelijk dan u denkt. Met
de campagne Openjewereld.nu kunt u in de
wereld van pleegzorg stappen. Kinderen, ouders, pleegouders en professionals vertellen
waarom nieuwe pleegouders zo hard nodig
zijn.

De festiviteiten ter ere van de opening van De
Rederij en het Raadhuisplein gaan voorlopig
niet door. De reden hiervoor is het stijgende
aantal besmettingen en de coronamaatregelen. Van uitstel komt geen afstel, want de
feestelijke opening komt er. De vraag is alleen:
wanneer. Dat zal zijn wanneer we weer op een
veilige manier bij elkaar kunnen komen. Als
dat moment is aangebroken informeren wij u
daarover via de Klaroen, onze website en via
sociale media.

Attentie
Tijdens de Week van de Pleegzorg ontvangen
pleegzorgouders in Alblasserdam een kleine
attentie als dank voor hun prachtige werk.
Meer informatie vindt u op www.openjewereld.nu en op www.pleegzorg.nl. Voor meer
informatie over pleegzorg in Alblasserdam
kunt u een mail sturen naar b.kraal@alblasserdam.nl

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

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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‘We moeten minder praten en ons beter gedragen’
Het coronavirus raakt ons allemaal en is nog niet bedwongen. Wat betekent dit voor
het verenigingsleven, de ondernemers, het onderwijs en de zorg in ons dorp? Op deze
plek laten wij met regelmaat een Alblasserdammer aan het woord die erover vertelt.
Vandaag: horecaondernemer Bjorn van Dijl, oprichter van de Willaerts Group waar
restaurant Le Barrage onder valt.
Wat is voor jou als ondernemer op dit moment de grootste uitdaging?
Omgaan met de onzekerheid is de grootste
uitdaging. Elk perspectief ontbreekt, we kijken
in een zwart gat. Zelf ga ik ervan uit dat we dit
jaar niet meer open zullen gaan. We zijn een
middelgroot bedrijf met 350 medewerkers en
een gezonde ﬁnanciële positie, maar in deze
situatie zullen ook wij keuzes moeten maken.
Als we dat niet doen gaan de omstandigheden
ons daartoe dwingen. Het maken van die keuzes heeft gevolgen. Voor ons personeel, voor
leveranciers, voor de hele economie. Daarom
is het erg jammer dat de regels zo halfslachtig zijn. De horeca moet dicht maar sectoren
waarin het besmettingsgevaar net zo groot is,
mogen wel openblijven.’’
En hoe beleef je deze crisis als mens?
Mijn vader van 74 kreeg het virus een paar weken geleden. Het begon met een griepje, toen
werd hij benauwd en na de ziekenhuisopname
lag hij binnen 24 uur op zijn buik op de IC. En
dan moet je weten dat hij kerngezond is, niet
rookt en elke dag ﬁetst. Inmiddels is hij weer
thuis en gaat het voorzichtig de goede kant
op. Mijn gevoelens waren in die weken als

Wat is jouw oproep aan de Alblasserdammers?
De regels gelden voor iedereen en we moeten
het echt met elkaar doen. Dit gaat over gedrag, dus laten we er wat minder over praten
en ons beter gaan gedragen.

Ondernemer Bjorn van Dijl heeft zakelijk
en in zijn privéleven met corona te maken.

een ﬂipperkast die heen en weer ging tussen
wanhoop, bezorgdheid en onbegrip voor de
mensen die denken dat de regels niet voor
hen gelden.
Je hebt diverse maatregelen genomen in je
horecazaken toen die weer open mochten.
Welke maatregelen werkten goed en welke
minder goed?
We hebben alle regels in onze bedrijven
ingevoerd. Daar waren soms bouwkundige
aanpassingen voor nodig. We hebben overleg
gehad met de gemeenten en met de boa’s.
We hebben alles gedaan wat we kunnen doen,
ook al gaat dat soms ten koste van de gastvrijheid. Negentig procent van de klanten heeft
daar alle begrip voor, tien procent is jammer
genoeg respectloos en begriploos.
Wat doet deze situatie met je medewerkers?
Ik ben heel trots op mijn personeel. Iedereen denkt mee. We praten veel met elkaar
en knokken met elkaar. En gelukkig is nog
niemand besmet geraakt met het virus, al hebben we wel met medewerkers in quarantaine
te maken.
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Baanbonus gaat naar beneden

Hulp tijdens de coronacrisis

De Drechtraad stemde in juli in met een pakket aan bezuinigingsmaatregelen van in totaal
2 miljoen euro in het sociaal domein in de
Drechtsteden. Onderdeel van deze bezuinigingsmaatregelen is het verlagen van de
zogenoemde baanbonus. Dat is een geldbedrag voor werkgevers die mensen met een
bijstandsuitkering aan werk helpen.

Al ruimt een half jaar hebben we te maken
met de gevolgen van de coronacrisis. Ook
mentaal eist de crisis zijn tol; zeker nu deze
zo lang aanhoudt. Voor iedereen die vragen
heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of een
ander zijn er verschillende steunpunten.

Eenmalig
Deze werkgevers ontvangen vanaf 1 no-

vember een lager bedrag per werknemer.
Ook is het bedrag dat per werknemer wordt
uitgekeerd eenmalig. Concreet worden de
bonusbedragen met 25% verlaagd en is het
voor werkgevers voortaan niet mogelijk om
na zes maanden een tweede baanbonus aan
te vragen. Meer informatie is te vinden op
de website van Baanbrekend Drechtsteden
(www.baanbrekenddrechtsteden.nl/baanbonus-vanaf-1-november-2020-verlaagd).

Zoekt u hulp? Of wilt u meer weten?
• Facebook groep: Coronahulp Alblasserdam
• Vivenz maatschappelijke dienstverlening,
www.vivenz.nl
• Facebookgroep #SDDHelpt:

• Steunpunt Coronazorgen:
www.steunpuntcoronazorgen.nl
• www.aandachtvoorelkaar.nl
• www.rivm.nl
Bij deze steunpunten vindt u informatie en
tips over omgaan met zorgen. Ook zijn er
doorverwijzingen naar hulp. Bijvoorbeeld als
u zelf COVID-19 hebt (gehad) of iemand in uw
omgeving. Of als u in de zorg werkt. Maar ook
als u zich door de coronacrisis eenzaam voelt
of geldzorgen hebt.
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Geef uw mening over aardgasvrij
Om te weten te komen hoe inwoners tegen de
overstap naar aardgasvrij aankijken, houden
wij een enquête. Tot en met 8 november kan
iedereen die in Alblasserdam woont, zijn of
haar mening geven. Wat vindt u belangrijk bij
de overstap? Wat baart u zorgen en hoe wilt u
betrokken worden? Laat het ons weten en doe
mee aan de enquête via denkmee.drechtstedenenergie.nl/alblasserdam.

2021 die de gemeente de komende maanden
gaat opstellen. We nemen de resultaten van
de online enquête mee bij het opstellen van
dit document. Elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte opnieuw bekeken. Zo kunnen
we nieuwe ontwikkelingen en technieken
meenemen in de route naar een aardgasvrije
toekomst.

mondkapjes en
handschoenen?
Alle soorten horen bij het restafval.

Koken en verwarmen
De meeste mensen gebruiken op dit moment
nog aardgas om te koken en hun woning te
verwarmen. Maar het gebruik van aardgas
is niet duurzaam. In het Klimaatakkoord is
daarom afgesproken dat in 2050 huizen en
gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Ook
wij bereiden ons voor op een toekomst zonder
aardgas.
Start Transitievisie Warmte
Elke gemeente moet eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. In deze visie komt
te staan hoe de gemeente de overstap naar
aardgasvrij gaat aanpakken. Wat is een logisch
moment voor een buurt om over te stappen
naar aardgasvrije warmteoplossingen? En wat
zijn de mogelijke alternatieven? De antwoorden hierop komen in de Transitievisie Warmte

hvcgroep.nl
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Vergunningen & Bekendmakingen
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:
Kalil, MA
23-05-1966
17-09-2020
Kalil, Y
22-09-2005
24-09-2020
Kalil, H
12-05-2000
24-09-2020
Kalil, Y
24-04-2001
24-09-2020
Kalil, A
13-06-2004
24-09-2020
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.

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

Bouw
het aanpassen van de kozijnen aan de entreepuien
Locatie:
Kalmoes 2 t/m. 18,
Ganzerik 64 t/m. 80,
Wolfspoot 2 t/m. 36
Datum besluit: 09-10-2020
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het plaatsen van een luifel
boven de voordeur
Plantageweg 62
14-10-2020

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:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Handelen in strijd met
regels RO
handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening
Goudsbloemstraat 9
13-10-2020

Activiteit:
Voor:

Bouw, Inrit/Uitweg
het bouwen van een
nieuwe woning
Locatie:
de Vlashof kavel 351, plan
"De eilanden klein Alblas"
Datum ontvangst: 15-10-2020

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

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:
Voor:

Vergunningen en Meldingen,
28 oktober 2020

Bouw
het opvijzelen van de
woning en het vergroten
van het woningoppervlak
binnen de bestaande
bouwvlak
Locatie:
Polderstraat 106
Datum ontvangst: 10-10-2020

