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Beste Alblasserdammers,
Sinds woensdag 1 juli gelden er weer nieuwe
versoepelingen. We gaan van een intelligente
lockdown naar ruimte met regels. Zo kunnen we bijvoorbeeld weer binnen sporten
op afstand en is Sportcentrum Blokweer
weer open, is het openbaar vervoer met een
mondkapje voor iedereen toegankelijk en kunnen we weer vliegen. In de horeca geldt geen
maximum aantal personen meer, maar wel:
vaste zitplaatsen, reserveren en een gezondheidscheck. In kerken kunnen mensen weer
de diensten bijwonen: maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen op 1,5
meter afstand. De meeste kerken doen een
gezondheidscheck en wijzen zitplaatsen toe
op 1,5 meter afstand waardoor meer dan 100
mensen aan de dienst kunnen deelnemen.
Afstand houden is en blijft de belangrijkste
regel. Handen wassen, niezen in de elleboog
en thuisblijven bij ziekte zijn onverminderd
vanzelfsprekend.
Dagelijks leven
Zo langzamerhand komt ons dagelijkse leven
weer op gang, het leven vóórdat het coronavirus zijn intrede deed en waardoor we veelal
aan huis gekluisterd waren met als doel: het
coronavirus verslaan. Dat gaat inmiddels de
goede kant op, want het aantal besmettingen
daalt en er zijn dagen dat er geen mensen
overlijden aan het virus. In Alblasserdam is
het aantal geregistreerde coronapatiënten al
een maand hetzelfde. Dat stemt mij hoopvol,
zonder de mensen tekort te willen doen die
een naaste hebben verloren aan deze ziekte.
Zij allen verloren dierbare Alblasserdammers.
Maar dat we dit punt hebben bereikt is wel
omdat we ons aan de 1,5 meter-regel hebben
gehouden. Dat is een compliment voor ons
allen!
Verslappen
Ik zie en merk jammergenoeg wel dat we
steeds makkelijker worden in de omgang
met elkaar en minder afstand houden. Misschien komt dat omdat er na de grootschalige
demonstratie in Amsterdam geen nieuwe besmettingen waren of omdat de berichtgeving
in Nederland op dit moment positief is. We
moeten voor ogen houden dat het zomaar kan
omslaan. Dat zien we momenteel in Engeland,
in Leicester, waar kinderen en tieners zijn
besmet met het coronavirus en waar opnieuw
een totale lokale lockdown geldt. Ook in onder
meer Duitsland, Italië en Spanje zijn weer regio's op slot gegaan omdat een forse toename
van het aantal besmettingen werd vastgesteld.
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Langskomen bij sociale dienst kan weer

Zorgen
Deze berichten baren mij zorgen. Want wat
in Duitsland gebeurt, zo dicht bij Nederland,
kan ook hier gebeuren. Met elkaar moeten we
er voor zorgen dat er géén tweede besmettingsgolf komt, dat kunnen we alleen samen
bereiken. Door afstand te houden, geven we
elkaar ruimte. En ik herhaal nogmaals de oproep van onze minister-president Mark Rutte:
,,Geniet van je vrijheid, maar gedraag je verantwoordelijk. Dat vraagt nog meer discipline
en zelfbeheersing." Dus beste mensen, laten
we ons aan de regels houden. Dat is toch niet
teveel gevraagd? We doen het immers voor
onze eigen gezondheid en die van onze familie
en naasten. En daarbij: niemand wil toch weer
terug naar een algehele of lokale lockdown?!
Vergeten
Historica Manon Perry (Engeland) verwoordde
het laatst mooi in de media. ,,We zouden van
de geschiedenis moeten leren, want we hebben al eerder pandemieën gehad, zoals de
Spaanse Griep (tijdens Eerste Wereldoorlog)
of het HIV-virus in de jaren tachtig. Maar we
vergeten snel of denken dat het wel meevalt.
Zo wisten we een half jaar geleden nog niet
van het bestaan van het coronavirus en nu zijn
er wereldwijd ruim een half miljoen mensen
aan overleden.'' Het verleden wijst ook uit dat
er altijd nieuwe ziektes zullen zijn die overal
kunnen opduiken, ook hier. We zijn misschien
wel kwetsbaarder dan we denken of willen.
Onder controle
Beste mensen, komende zomerperiode zal
uitwijzen of we ons goed aan de regels hebben gehouden en hopelijk komt die tweede
besmettingsgolf er dan niet! Het virus is nog
niet weg. Corona onder controle houden
kunnen we alleen samen. Op 17 juli hoop ik in
de gelegenheid te zijn deze reeks van brieven
aan u met positieve conclusies en een gezond
perspectief af te sluiten. Daarom: houd vol en
houd afstand voor de ander, geef elkaar de
ruimte voor uw en andermans gezondheid!
Hartelijke groet,

De maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus zijn niet meer zo streng. Daarom
kunt u weer zonder afspraak binnenlopen bij
de Sociale Dienst Drechtsteden aan de Spuiboulevard in Dordrecht.

kan nog niet vanwege hygiënemaatregelen.
Voor medewerkers en bezoekers gelden de
landelijke maatregelen van het RIVM. Deze
maatregelen zijn: niet komen als u zelf of
iemand in uw huishouden ziek of verkouden
is, geen handen schudden, 1,5 meter afstand
houden, niezen en hoesten in de elleboog,
papieren zakdoekjes gebruiken en vaak de
handen wassen. Kijk voor meer informatie op
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Maatregelen
De ruimten zijn aangepast zodat iedereen 1,5
meter afstand kan houden. Waar nodig staan
plexiglas schermen. Klantcomputers gebruiken of kopiëren of printen op het Werkplein
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1,5 meter afstand is altijd de norm
Heb je klachten?
.

Blijf thuis.
Laat je testen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Ben je benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Binnen:

Is er doorstroming van
mensen met beperkt
onderling contact?
Aantal mensen onbeperkt.

In vervoer:

Geen reservering en
gezondheidscheck?

Alle zitplaatsen
zijn beschikbaar.

Maximaal 100 mensen
met vaste zitplaats.

In het openbaar vervoer:

Is er sprake van een vaste
zitplaats, reservering en
gezondheidscheck?

Buiten:
Geen vaste zitplaats,
reservering en
gezondheidscheck?

Aantal mensen onbeperkt.
Spreekkoren, hard meezingen
of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

Bezoekadres: Cortgene 2,
2951 ED Alblasserdam
Telefoon:
14078 (vijfcijferig)
Website:
www.alblasserdam.nl
Volg ons ook op social media
@gemAlblasserdam
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

Het dragen van een
niet-medisch mondkapje
is verplicht.
Vermijd de spits.

Maximaal 250 mensen.
In de horeca is een vaste
zitplaats altijd verplicht.

Discotheken en nachtclubs
blijven gesloten.

In personenvervoer zoals
touringcars, taxi's en busjes:
Gezondheidscheck, nietmedisch mondkapje en
reservering zijn verplicht.

Kinderen
tot 18 jaar

Sporters, acteurs
en dansers

Huishoudens

In privévervoer:

Contactberoepen

Hulpbehoevenden

Terras met
kuchscherm

Niet-medisch mondkapje
geadviseerd bij passagiers uit
verschillende huishoudens.

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Jaap Paans
Uw burgemeester

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Was vaak je
handen.

Per 1 juli gelden de volgende maatregelen:

Binnen én buiten:

De 1,5 meter
afstand is niet
verplicht voor:

Vermijd te
drukke plekken.

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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Onderhoud aan Oude Torenbrug

Informatie over Mercon Kloosterrein

De Oude Torenbrug is van maandag 27 juli
7.00 uur tot en met vrijdag 31 juli 2020 19.00
uur afgesloten voor alle verkeer, dus ook
voor ﬁetsers en voetgangers. De twintig jaar
oude brug is hard toe aan groot onderhoud.
Er komt een nieuwe laag asfalt op de brug en
de rij-overgangen worden vervangen. Borden
geven de omleiding via de Randweg, Plantageweg, Dam en Helling aan. Ook de bus rijdt
een andere route. Hulpdiensten kunnen wel
langs de werkzaamheden.

hulpdiensten in noodgevallen door te laten.

Omwonenden en toekomstige bewoners van het Mercon Kloosterrein kunnen zich op donderdag 16 juli laten informeren over de plannen van ontwikkelaar FSD Development met het
terrein. FSD houdt die dag om 17.00 en om 19.00 uur bijeenkomst op de locatie aan de West
Kinderdijk.

Verkeersregelaars
Het onderhoud is bewust in de zomervakantie om overlast zoveel mogelijk te beperken.
Toch zal het drukker zijn op de andere
wegen in het dorp. Daarom worden verkeersregelaars ingezet. 's Nachts zijn de verkeersregelaars bij de afgesloten brug aanwezig om

Onderkant van brug
Na de bovenkant deze maand, wordt volgend
jaar de onderkant van de brug aangepakt.
Voor die werkzaamheden kan de brug gewoon open blijven. De brug blijft, zoals nu,
afgesloten voor zwaar verkeer.

Overdag
Rowij Bouwchemie b.v. voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente
Alblasserdam. De werktijden zijn overdag van
7.00 tot 17.00 uur, met een maximale uitloop
tot 22.00 uur. IV-Infra b.v. houdt toezicht. Bij
vragen tijdens de uitvoering is directievoerder de heer Koning Kars bereikbaar via 06
5335 3099.

FSD heeft de ontwikkeling van het terrein overgenomen van Whoonapart. Onder de naam
Noorderlicht wil FSD 267 woningen op het terrein bouwen. Aanmelden voor de bijeenkomst
van 17.00 uur of van 19.00 uur kan via fransje@fsd.red.

Nieuws

Voorzitter en secretaris voor kinderboerderij gezocht
Stichting Kinderboerderij Alblasserdam zoekt een voorzitter en een secretaris. De vacatures
staan hieronder. Draagt u de kinderboerderij een warm hart toe en vindt u het voortbestaan
belangrijk? Dan is een van deze functies misschien wel iets voor u.
Kinderboerderij behouden
,,Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers en proberen bezoekers zo gastvrij mogelijk te
ontvangen'', zegt Gonnie Verboom, bestuurslid van de kinderboerderij. ,,Ons doel is om mensen
iets te leren over dieren en het omgaan met dieren. Het bestuur wil de boerderij, in overleg
met de dierenverzorgers, nog leuker maken. We willen heel graag dat mensen en dieren zich
welkom voelen en dat we dit mooie stukje groen voor Alblasserdam kunnen behouden. Natuurlijk mag u ons benaderen voor meer informatie of eens gezellig langskomen.'' U kunt contact
zoeken met de kinderboerderij via emailadres: kinderboerderijdeplantage@gmail.com.
U kunt ook Gonnie Verboom ook bellen: 06 – 283 23 511.

Op zoek naar leuk vrijwilligerswerk?
Misschien is deze vacature iets voor jou!

Op zoek naar leuk vrijwilligerswerk?
Misschien is deze vacature iets voor jou!

Stichting Kinderboerderij Alblasserdam

Stichting Kinderboerderij Alblasserdam

zoekt bestuurslid

zoekt bestuurslid

Wie zijn wij?

Wie zoeken wij?

Wie zijn wij?

Wie zoeken wij?

De Kinderboerderij in Alblasserdam staat garant

De Kinderboerderij is op zoek naar een

De Kinderboerderij in Alblasserdam staat garant

De Kinderboerderij is op zoek naar een
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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:
Naam
Geboren
Datum uitschrijving
Eckhardt, RM
08-01-1999
28-05-2020
Staallekker, FLW
13-07-1964
28-05-2020
van Wingerden, P 01-09-1989
28-05-2020
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.

Vergunningen & Bekendmakingen

Kennisgeving wet Milieubeheer
Het college burgemeester en wethouders
van Alblasserdam heeft besloten om aan Den
Haan Mineralie Oliën B.V./ Multy Energy B.V. ,
gelet op artikel 8.42 van de wet Milieubeheer
en art. 2.20 lid 1 van het Activiteitenbesluit,
maatwerkvoorschriften op te leggen. De inrichting is gelegen aan de Van Eesterensingel
118 Alblasserdam.
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) 770 8585 kunt u
een afspraak maken.

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.

Bovenstaande informatie voor het inzien
van stukken kan afwijken in verband met
de corona maatregelen. Voor het laatste
nieuws raadpleeg onze website
www.ozhz.nl

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.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
bezwaar maken tegen deze
beschikking. Het maken van bezwaar dient
te geschieden door het indienen van een

Locatie:
Datum besluit:

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te
bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking
waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene
wet bestuursrecht kunt u een verzoek doen
tot het treffen van een voorlopige voorziening
bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening moet worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Rechtbank Rotterdam.
Deze kan een voorlopige voorziening treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokkenbelangen, dat vereist.

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

bezwaarschrift gericht aan de
burgemeester en wethouders van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam.
Een bezwaarschrift kan worden ingediend
gedurende een termijn van 6 weken na de
datum van verzending van deze beschikking.

Roerende zaken
het plaatsen van een
hijskraan ten behoeve van
werkzaamheden
Esdoornlaan/
Hooftmanlaan
22-06-2020

Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de

volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum ontvangst:

Bouw
het wijzigen van de pui
Dam 73
25-06-2020

Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een tijdelijke tent t.b.v. Landvast
Locatie:
Haven 4
Datum ontvangst: 23-06-2020
Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO

Voor:
het plaatsen van een berging
Locatie:
Botter 65
Datum ontvangst: 22-06-2020
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:

Bouw
het verzoek om wijziging
gebruik van het bestemmingsplan
Locatie:
Vinkenpolderweg 40 a
Datum ontvangst: 03-06-2020

Vergunningen en Meldingen, 8 juli 2020

Ingetrokken aanvraag
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de
volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
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