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Samen voor een veilig Alblasserdam
Afgelopen week deden leerlingen van diverse
groepen 8 van de basisscholen mee aan het
verkeersexamen. Gelukkig is iedereen geslaagd. Van harte gefeliciteerd!
Goed om te zien dat leerlingen en leerkrachten hier tijd en energie in steken. Zeker voor
onze kinderen die na de zomervakantie naar
de brugklas gaan is het altijd weer een spannende tijd; nieuwe vrienden, nieuwe docenten, nieuwe school en dus ook een nieuwe
route naar school. En volgens mij is het ook
wel zo’n beetje in deze volgorde qua belangrijkheid voor de kinderen. Fijn dat er dan al
aandacht is geweest voor veiligheid in het
verkeer. Het helpt ook als er van te voren met
de ouders eens is geoefend op de route naar
de nieuwe school.
Wake-up call
Natuurlijk zijn ook verkeerssituaties in het
dorp de aandacht waard. Helaas gebeuren
er ook in Alblasserdam ongelukken. Het blijft
opletten geblazen in het verkeer. Vorig jaar
mocht ik op diverse scholen langs gaan om
met leerlingen in gesprek te gaan over de veiligheid rondom de scholen. Mooie gesprekken
die mij bijgebleven zijn. Kinderen weten heel
goed aan te geven waar de angel zit. En die zit

vaak bij ons, volwassenen, die druk druk druk
zijn. Die graag in de auto van A naar B gaan
terwijl de ﬁets ook gekund had. Een wake-up
call voor ons allemaal.
Dorpsgesprekken
Veiligheid in het verkeer is een onderwerp
waar we als gemeente druk mee bezig zijn.
De inrichting van kruispunten is en blijft een
onderwerp waar veel over gesproken wordt
en waar best nog stappen in te zetten zijn om
het veiliger te maken. We kunnen het niet alleen. De komende tijd worden er over diverse
verkeersonderwerpen dorpsgesprekken
georganiseerd om met elkaar te praten over
bijvoorbeeld ﬁetsverkeer, maar ook veiligheid
van gehandicapten op straat en het vrachtverkeer door het dorp.
Ik hoop dat u op een
van de avonden aanwezig kunt zijn om mee te
praten over nog betere
verkeersveiligheid en
doorstroming van ons
dorp. Graag tot ziens!

Arjan Kraijo,
wethouder

Weekendafsluitingen Grote Beer (N915)
en Brug over de Noord
In april werkt Rijkswaterstaat twee weekenden aan de N915 waardoor de weg vanaf de
op- en afritten van H.I. Ambacht tot aan de
Edisonweg wordt afgesloten in beide richtingen. De Brug over de Noord is dus ook dicht,
evenals de kruising Grote Beer / De Helling
(oversteken is ook niet mogelijk). Ook de
afrit van de A15 vanuit Rotterdam is dicht en
de toerit naar de A15 richting Gorinchem.
Het gaat om vrijdag 20 april 21:00 uur tot
maandag 22 april 5:00 uur en vrijdag 27 april
tot maandag 30 april 5:00 uur. Rijkswaterstaat
vervangt rijbaanbreed de bestaande deklaag
op verschillende wegvakken, vernieuwt detectielussen van de verkeerslichten en werkt aan
het 'Damstraat' viaduct.
Omleidingen
Alblasserdam is vanaf Rotterdam bereikbaar
via de Noordtunnel door de afrit Papendrecht
en vervolgens via de toerit naar Alblasserdam
terug te rijden. Vanaf Alblasserdam naar
Dordrecht/Gorinchem/Rotterdam kan via de
Edisonweg, Burgemeester Keijzerweg en de
N3/A15. Verkeer richting H.I. Ambacht gaat
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De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend op basis van uw gezinssamenstelling, de
hoogte van uw inkomen en vermogen en uw
zorggebruik. U betaalt maandelijks een basisbedrag. Als u boven een bepaalde inkomensgrens zit, betaalt u daarnaast nog een extra
bedrag. Eind vorig jaar heeft de Drechtraad
besloten de inkomensgrenzen gelijk te stellen
aan de landelijke bedragen.
Eerder lagen deze namelijk hoger waardoor
het extra te betalen bedrag lager was. Het
gelijkstellen van de inkomensgrenzen heeft als
gevolg dat de eigen bijdrage voor mensen met
een inkomen boven de grens hoger wordt. Is
uw eigen bijdrage hoger geworden vanaf
1 januari 2018? Dan zit u dus boven de
inkomensgrens.

Langzaam verkeer en openbaar vervoer
Vervoer gevaarlijke stoffen en landbouwverkeer zal gefaseerd langs de werkvakken geleid
worden. De buslijnen 87, 90 en 891 gaan één
keer per uur over de N915. Eén van de twee
ﬁetspaden over de Brug over de Noord blijft
altijd beschikbaar voor ﬁetsers.
De Edisonweg, inclusief viaduct over de
A15 en de doorgang naar Papendrecht en
bedrijventerreinen, blijft open en ook de afrit
vanaf Gorinchem en de toerit naar Rotterdam
blijven open.
Meer informatie
Informatie over de wegwerkzaamheden vindt
u op http://werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl.
U kunt ook bellen met het algemene telefoonnummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002 of
twitteren via @Rijkwaterstaat.
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Eigen bijdrage CAK voor
Wmo-klanten gewijzigd
Per 1 januari 2018 is de eigen bijdrage CAK
voor Wmo klanten in de Drechtsteden gewijzigd. Wat is er gewijzigd en wat betekent dit
voor u?

via de A16. Gele borden en informatiepanelen
langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.

Sociale Dienst biedt hulp bij
uw geldzaken

Kunt u de eigen bijdrage niet betalen?
Veel zorgverzekeraars vergoeden de eigen bijdrage vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Heeft u
een laag inkomen en wordt uw eigen bijdrage
niet uit uw aanvullende zorgverzekering
vergoed? Dan komt u misschien in aanmerking
voor bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage
CAK. Via www.socialedienstdrechtsteden.nl/
bijzonderebijstand kunt u snel zien of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Verandert uw persoonlijke situatie? Dan heeft
dit waarschijnlijk gevolgen voor uw inkomsten. De Adviseur Geldzaken van de Sociale
Dienst Drechtsteden kan u hierbij advies geven. Zijn uw inkomsten en uitgaven in balans?
Weet u voor welke toeslagen u in aanmerking
komt? Klopt de beslagvrije voet of is er hulp
nodig bij het invullen van een kwijtscheldingsformulier of het doen van aangifte?
Voor al deze vragen kunnen inwoners van de
Drechtsteden zonder afspraak binnenlopen op

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00
tot 13.00 uur bij de sociale dienst.
Vanaf 13.00 tot 17.00 uur kunt u op deze
dagen met een afspraak terecht bij de Sociale
Dienst Drechtsteden aan de Spuiboulevard
298 in Dordrecht.
Een afspraak maken kan via de Klantenservice
van de sociale dienst.
Kijk voor de contactmogelijkheden op
www.socialedienstdrechtsteden.nl/contact.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de klantenservice
van de Sociale Dienst Drechtsteden. Dat kan op
de volgende manieren:
• Telefonisch via 078 770 8910, op werkdagen
tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen
13.00 en 15.00 uur
• Via WhatsApp, nummer 06 362 416 62
• Via het vragenformulier op
www.socialedienstdrechtsteden.nl/vragen

Waar vindt u wat?
Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

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

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (Burgerzaken) 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.
Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190
Zeelt 2 (noodgebouw Nokkenwiel)
Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031

Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Floor Dil en Ellen Knijf.
Bel 14078 voor een afspraak of kijk op
www.alblasserdam.nl/ondernemen
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.

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.

Het adres van de Stichting Welzijn Alblasserdam is Cortgene 20 in Alblasserdam,
tel. 078 – 20 21 220.
Inloopspreekuur:
• maandag: 13.00 uur - 16.30 uur
• donderdag: 9.00 uur - 16.30 uur
Afsprakenspreekuur:
• dinsdag van 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
bmomanagement@alblasserdam.nl.

Gemeentenieuws
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Balie Publiekszaken verhuist naar
Cortgene 9a
In verband met de verhuizing naar het Cortgene 9a, is de balie Publiekszaken van
de gemeente Alblasserdam op maandag
14 mei gesloten. U bent dinsdag 15 mei vanaf
9.00 uur van harte welkom in onze nieuwe
Publiekswinkel tegenover het gemeentehuis.
Houd u er rekening mee dat u daar alleen
kunt pinnen.
Om u zo goed en snel mogelijk te helpen,
werken we vanaf de verhuizing alleen op

afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch
via 14 078 of via onze website
www.alblasserdam.nl (tik in de zoekbalk het
product waarvoor u de afspraak wilt maken,
bijvoorbeeld paspoort).
De openingstijden van de Publiekswinkel
blijven ongewijzigd: maandag en woensdag
van 14.00 – 19.30 uur en dinsdag, donderdag
en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
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4e inloopavond Mercon Kloos
Na het succes van de 3 voorgaande inloopavonden heeft Whoonapart BV een 4e inloopavond georganiseerd voor het project Alblas
Apart, wat ontwikkeld wordt op het voormalige Mercon-Kloos terrein.
Inmiddels heeft het college van Alblasserdam
het VO stedenbouwkundig plan vastgesteld en
zal eind mei de behandeling in de gemeenteraad plaatsvinden.

Inwoners betrekken bij planvorming
De gemeente heeft bij Whoonapart aangegeven dat het in Alblasserdam gebruikelijk
is inwoners en belanghebbenden vanaf het
begin actief te betrekken bij (nieuwe) plannen. De ontwikkelaar heeft daarom vanaf
september vorig jaar een reeks inloopavonden georganiseerd waar het plan voor het
gebied is gepresenteerd en aanwezigen hun

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam hebben besloten de adresgegevens te wijzigen
van:
naam

geboortedatum

datum uitschrijving

Ziai, MA

14-04-1992

08-02-2018

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:
Adres		
: onbekend
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.

Voor aanmeldingen en meer informatie kunt u
naar de website www.alblasapart.nl

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen zoals:
toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW
en pensioen.

Gemeenteraad peilt draagvlak
voor plan Mercon-Kloos

Eind vorig jaar heeft Whoonapart het MerconKloos-terrein aan de West-Kinderdijk van de
vorige eigenaren gekocht. De projectontwikkelaar wil deze voormalige bedrijfslocatie
ontwikkelen tot een woon- en verblijfsgebied.

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie
personen (art. 2.22 wet BRP)

Op 24 april 2018 zal Whoonapart een 4de
inloopavond organiseren voor de inwoners
van Alblasserdam en de belangstellenden.
Deze zal plaatsvinden in het Wapen van
Alblasserdam, Dam 24, 2952 AB Alblasserdam.
U bent welkom vanaf 19.00 uur
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De gemeenteraad organiseert maandag 7 mei
een avond voor omwonenden van het Mercon-Kloos terrein en andere belangstellenden
om de meningen te peilen over het plan dat
projectontwikkelaar en bouwbedrijf Whoonapart hiervoor heeft gemaakt. De ontwikkelaar
legt dit stedenbouwkundig plan binnenkort
voor aan de gemeenteraad.

Basisregistratie personen (BRP)

reacties konden geven. In het plan dat nu
aan de gemeenteraad wordt voorgelegd zijn
reacties waar mogelijk verwerkt. Dit stedenbouwkundig plan vormt de basis voor verdere
uitwerking en wordt gevolgd door een formele
bestemmingsplanprocedure.
Om op zorgvuldige wijze een besluit te kunnen
nemen over het stedenbouwkundig plan, is de
gemeenteraad benieuwd naar het draagvlak
hiervoor bij inwoners en andere belanghebbenden. Daarom willen leden van de gemeenteraad graag persoonlijk van betrokkenen
horen hoe zij tegen het plan aankijken. U vindt
het plan en de reacties op de eerdere inloopavonden op de website www.alblasapart.nl.
Wilt u bij deze avond aanwezig zijn? Meld u
dan vóór 1 mei 2018 aan via het mailadres
griffier@alblasserdam.nl.Vermeld daarbij
graag met hoeveel personen u komt.
Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail het
programma van de avond, inclusief locatie en
aanvangstijd.

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 en bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend
dat de volgende (aanvragen voor) de omgevingsvergunningen zijn:
Verleend
Activiteit:
Bouw
			Het plaatsen van een
dakkapel
Locatie: 		
Johan de Wittstraat
Datum besluit:
05-04-2018

Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
			Het vernieuwen van de
woning
Locatie: 		
Kortland 15
Datum besluit:
04-04-2018

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).

Ingediend
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
			
Het bouwen van een garage
Locatie: 		
Zwaluwstraat 1
Datum ontvangst: 03-04-2018

Verlengd
Activiteit:
Bouw
			Het bouwen van een nieuw
overkapping en een gebouw t.b.v. voeropslag en
werktuigenberging
Locatie: 		
Kortland 42
Datum besluit:
05-04-2018

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, 18 april 2018

