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'Uitzicht bieden op een leven zonder schulden'
Voor mensen met schulden is hulp vragen vaak niet makkelijk. ,,Het wrange is dat het probleem intussen groter
wordt'', zegt Kees Brinkman, coördinator bij SchuldHulpMaatje Alblasserdam. ,,Schulden voorkomen is daarom
het beste.''
De twaalf vrijwilligers van SchuldHulpMaatje
in Alblasserdam hebben het druk. ,,Economisch mag het dan goed gaan, daar proﬁteert lang niet iedereen van. Meer inkomen
betekent niet automatisch dat de uitgaven
in balans zijn. Zeker niet als er schulden in
het spel zijn. Bovendien hebben mensen met
schulden bijna altijd ook andere problemen'',
legt Brinkman uit. ,,Denk aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, scheiding en
aan eenoudergezinnen met kinderen. Mensen
hebben zoveel aan hun hoofd, dat ze niet
goed meer weten welk probleem ze als eerste
moeten oppakken.''

Ongeopende enveloppen
De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje kunnen
helpen om in elk geval ﬁnancieel de boel weer
op orde te krijgen. ,,Wij nemen het probleem
niet over'', zegt Brinkman met nadruk. ,,Wij stimuleren, coachen en gaan naast hen staan in
de hoop dat ze zelf de draad weer oppakken.
Wij doen het voor maar mensen maken zelf
de ongeopende enveloppen open, benaderen
zelf hun schuldeisers en brengen zelf hun
administratie weer op orde. Wij willen mensen
leren om goed met geld en hun omstandigheden om te gaan. Soms lukt dat snel en soms is
daar meer tijd voor nodig.

Wij hebben geen tijdslimiet. We bouwen juist
een langlopende relatie op om mensen te
verleiden hun gedrag aan te passen zodat ze
een schuldenvrij leven kunnen leiden.''
Doorverwijzen
Als coördinator voert Brinkman het eerste
gesprek met de mensen die aankloppen bij
SchuldHulpMaatje. ,,Aan de hand van dit
gesprek bepaal ik of we hulp kunnen bieden. Meestal is dat zo, al kan dat soms ook
betekenen dat ik doorverwijs naar een andere
organisatie.'' Als SchuldHulpMaatje iets kan
betekenen, schakelt Brinkman een vrijwilliger
in. Die bezoekt de hulpvrager thuis om samen
met hem of haar de ﬁnanciële problemen te lijf
te gaan. ,,Ik blijf het op een afstand volgen en
kan meedenken of adviseren als dat nodig is.''
Moneyﬁt
Brinkman zou graag zien dat jongeren meer
voorlichting krijgen over ﬁnanciële zaken.
Vanaf 18 jaar zijn ze immers zelf verantwoordelijk voor hun ﬁnanciële zaken. ,,SchuldHulpMaatje heeft samen met het jongerenwerk
JeugdPunt en de gemeente de campagne
Moneyﬁt gelanceerd. Er is een website met
informatie (www.moneyﬁt.nl, red.) en we voeren gesprekken met jongeren over geld. Mij
valt op dat jongeren vaak slecht voorbereid
zijn op hun ﬁnanciële zelfstandigheid. Ik zou
daar graag iets aan doen en hoop op medewerking van ouders, jeugdleiders van sportverenigingen en uit de geloofsgemeenschappen. Mensen met problemen helpen is goed,
maar de problemen voorkomen is beter.''

Contact met SchuldHulpMaatje
Meer weten of hulp vragen bij
SchuldHulpMaatje in Alblasserdam?
Neem contact op met coördinator
Kees Brinkman via: 06 - 348 96 787 of
shmalblasserdam@gmail.com

'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 SchuldHulpMaatje.

mijn winkel redden,
of mijn gezin?

- €144.575
komuitjeschuld.nl

Nieuws
Wilt u meer weten over hulp bij armoede?
Op donderdag 17 oktober, tijdens Wereldarmoededag, kunt u tijdens een inloop bij
ParticiPand kennismaken met plaatselijke
organisaties die zich inzetten voor mensen die
het ﬁnancieel moeilijk hebben. Voor de eerste
25 bezoekers staat een boodschappenpakket
van supermarkt Plus klaar.
Praatje maken
De inloop is van 13.00 tot 14.30 uur in

Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

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

Wereldarmoededag in Alblasserdam
ParticiPand aan de Lelsstraat 2 in de ruimte
van Helpende Handen. U kunt dan een
praatje maken met vertegenwoordigers van
Quiet, de Voedselbank, de Kledingbank, Stichting Welzijn Alblasserdam, Little free pantry,
Vivenz, Helpende Handen, SchuldHulpMaatje,
Repaircafé, Financieel Café, het diaconaal
platform en de gemeente. Voor alle bezoekers
is er koﬃe, thee en iets lekkers.

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

Open huis bij Voedselbank en Kledingbank
In het kader van Wereldarmoededag houden de Voedselbank en de Kledingbank op
zaterdag 19 oktober bovendien van 10.00 tot
16.00 uur open huis. U kunt een kijkje nemen
bij hun locatie en ook hier kennismaken met
andere organisaties. Bij de Kledingbank mag
elke bezoeker een kledingstuk extra uitkiezen.

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.

De Voedselbank vindt u aan Nicolaas Beetsstraat 5, de Kledingbank zit aan de Randweg
118 (in de voormalige fysiotherapiepraktijk).
Hebt of kent u een initiatief dat past bij
Wereldarmoededag?
Neem dan contact op met Mariëlle Verhoeve,
armoedebestrijder bij de gemeente via
mat.verhoeve@alblasserdam.nl of
06 - 405 38 723.

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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Vergunningen & bekendmakingen

Raads- en commissievergaderingen

Raadscommissies komen bijeen

Algemene plaatselijke verordening

Op dinsdag 15 oktober vergaderen de raadscommissies Grondgebied (vanaf 19.30 uur) en
Bestuur & Samenleving (vanaf 20.30 uur) in

Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving:
ontheﬃng verstrekken zwak
alcoholhoudende drank op
open dag 5 oktober 2019
Locatie:
Edisonweg 14A Alblasserdam
Datum besluit:
01 oktober 2019
Zaaknummer:
Z-19-360130

Landvast. De agenda's en stukken treft u aan in
het Raadsinformatiesysteem op de website.

Nieuws

Vervanging brug Lammetjeswiel

Omschrijving:
Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. uit Meerkerk
start op maandag 14 oktober met het vervangen van de houten brug tussen de De Savornin
Lohmanweg en het parkeerterrein van het
Lammetjeswiel. Dat is nodig omdat de brug aan
het einde van zijn levensduur is. Als alles vlot
verloopt is de nieuwe brug binnen drie weken
aangelegd.

Op het brugdek zal duidelijk te zien zijn waar
auto's kunnen rijden en welk deel voor ﬁetsers
en voetgangers is.
Bereikbaarheid Lammetjeswiel
Zolang aan de brug word gewerkt, is het Lammetjeswiel niet bereikbaar vanaf de De Savornin
Lohmanweg. Wandelaars kunnen wel via de brug
bij de scouting het gebied in.

Brug van beton
De nieuwe brug wordt gemaakt van beton en
gaat zeker vijftig jaar mee. De brug krijg een witte
leuning van hetzelfde materiaal als de leuning
van de nieuwe brug naar het scoutinggebouw.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de heer C. Okker van
de afdeling buitenruimte via 14078.

De houten brug bij het Lammetjeswiel is aan vervanging toe.

Nieuws

Op- en afrit A15 dit weekend dicht

Van vrijdagavond 11 oktober (21.00 uur) tot
maandagmorgen 14 oktober (05.00 uur) voert
Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan
de A15. Daarom is de rijksweg tijdens deze
gehele periode vanuit Ridderkerk richting
Gorinchem tussen knooppunt Ridderkerk–
Zuid en de afrit Papendrecht (N3) dicht.
Dit is inclusief op- en afrit 22 naar
Alblasserdam/Kinderdijk.

Gele borden en informatiepanelen langs en boven de weg geven de omleidingsroutes richting
Gorinchem en Nijmegen aan. Ook de bussen
rijden een andere route.
Reizigers van en naar Alblasserdam moeten rekening houden met extra verkeersdrukte.

Omleidingen
De A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam blijft
wel open. Ook de N915 over de Brug over de
Noord blijft open.
- Verkeer vanaf Rotterdam naar Alblasserdam
kan gebruik maken van de route door Ridderkerk en via de Brug over de Noord
- Verkeer vanuit Alblasserdam naar Gorinchem
kan door Papendrecht naar de N3
- Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de
A16 naar Breda en via de A59 en de A27 naar
Gorinchem. Een andere optie is via de A16
naar Dordrecht en de N3 naar Papendrecht
Meer informatie van Rijkswaterstaat vindt u op
vananaarbeter.nl of neem contact op met de
gratis landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat via tel. 0800 8002. Meer informatie over de
aanpassing van de dienstregeling van busmaatschappij Qbuzz staat op qbuzz.nl.

Bekendmaking

Bekendmaking Wet milieubeheer
De directeur van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid maakt, ingevolge de Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel
10.52, het volgende bekend. In de afgelopen
periode is een kennisgeving van het daarbij
aangegeven besluit ingediend op: 1 oktober
2019 door KWS Infra b.v. ingevolge artikel 4.1
van het “Besluit mobiel bouw- en sloopafval”
voor het plaatsen van een mobiele puinbreker aan de Rapenburg 2 te Alblasserdam. De
werkzaamheden vinden plaats in de periode
van 21 oktober 2019 tot en met 20 januari
2020, gedurende maximaal 30 werkdagen van
07.00 uur tot 19.00 uur.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen
telefonisch inlichtingen worden ingewonnen
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
telefoonnummer 078 - 7708585.

Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:

het organiseren van een
"Open Dag " op 5 oktober
2019
Edisonweg 14A Alblasserdam
30 september 2019
Z-19-357192

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen zes weken na
dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij

de Burgemeester van Alblasserdam, Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam.
Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet
bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten:
uw naam en adres, de datum, de omschrijving
van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de
reden van uw bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet
de werking van het besluit waartegen het is gericht. Indien daarvoor naar uw mening aanleiding
bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen.

Bekendmaking

Bestemmingsplan ondergronds
kabeltracé vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
het bestemmingsplan 150 kV ondergronds
kabeltracé Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam zoals opgenomen in het GML bestand
NL.IMRO.0482.BP150kVtrace097-vg01 op
24 september 2019 door de gemeenteraad
gewijzigd is vastgesteld. De ondergrondse 150
kV hoogspanningsverbinding komt te liggen
binnen het grondgebied van drie gemeenten, te weten: Alblasserdam, Dordrecht en
Papendrecht. Het tracé volgt het tracé van de
bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding Dordrecht Merwedehaven
– Alblasserdam.Bij de vaststelling van het
bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de
volgende wijzigingen aangebracht:
Regels:
toegevoegd wordt een nieuw artikel 5.2,
luidend als volgt:
"5.2 Verhouding tot bestemmingsplan Herstelplan Alblasserdam
Bij de uitvoering van dit bestemmingsplan
door de aanleg van een 150kV ondergronds
kabeltracé conform Artikel 3 van de regels,
blijven de artikelen 31.5.1, 41.4.1, 42.4.1,
44.4.1, 47.4.1 en 50.4.1 uit het andere daar
geldende bestemmingsplan 'Herstelplan
Alblasserdam' buiten toepassing."
Verbeelding:
Aan de hand van de laatste tracéontwerpen is
de verbeelding aangepast. De hartlijn van de
leiding is gebruikt om de dubbelbestemming
'Leiding – Hoogspanning' in de bestemmingsplannen op te nemen.
Terinzagelegging
Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag
10 oktober 2019 tot en met woensdag 20
november 2019 ter inzage. De stukken kunnen
op afspraak (telefoonnummer 14078) worden
ingezien. De stukken kunnen ook op de gemeentelijke website (www.alblasserdam.nl) en
www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Beroep bestemmingsplan
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Gedurende deze ter inzage termijn
kan beroep worden ingesteld door:
een belanghebbende die tijdig een zienswijze
bij de gemeenteraad heeft ingediend tegen
het ontwerp-bestemmingsplan;
een belanghebbende die niet verweten kan
worden dat hij/zij niet op tijd een zienswijze
heeft ingediend;
een belanghebbende, tegen de gedeelten van
het bestemmingsplan die ten opzichte van
het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd zijn
vastgesteld.

Het beroepschrift moet gestuurd worden
naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s
Gravenhage. Een beroepschrift moet worden
ondertekend en tenminste bevatten: naam en
adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich
richt, alsmede de gronden van het beroep.
Inwerkingtreding van het besluit
Het bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt. Als tijdens de beroepstermijn
naast een beroepschrift ook een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend, treedt
het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om
voorlopige voorziening kan worden ingediend
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan het
instellen van beroep en het indienen van
een verzoek om voorlopige voorziening zijn
kosten verbonden. Voor meer informatie over
de hoogte hiervan kunt u contact opnemen
met de griﬃer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De directeur vestigt er de aandacht op dat
deze kennisgeving uitsluitend een informatief
karakter heeft.

Dordrecht, 9 oktober 2019
burgemeester en wethouders
van Alblasserdam
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid.
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Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit: 	Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Voor: 	het aanleggen van glasvezel
Locatie: 	Carpoolplaats
De hellingbaan
Datum besluit: 25-09-2019
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).

Vergunningen & bekendmakingen
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:
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Roerende
zaken
Voor: 	het plaatsen van een
deelfietsstation
Locatie: 	Jan Smitkade nabij de
waterbushalte
Datum besluit:
24-09-2019
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Voor: 	het bouwen van een
Integraal Kindcentrum
De Twijn
Locatie:
Parallelweg 2
Datum besluit:
26-09-2019

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: 	Bouw Werkvoorraad
vergunningen, milieu
Voor: 	het bouwen van een
trekbank in bestaande
bedrijfsruimte 00207096
Locatie: 	Rapenburg 1
te Alblasserdam
Datum ontvangst: 24-09-2019
Activiteit:
Bouw
Voor: 	het wijzigen van de
voorgevel
Locatie:
Kattestaart 23
Datum ontvangst: 25-09-2019
Activiteit:
Bouw
Voor: 	het plaatsen van een dakkapel
Locatie:
Van Eesterensingel 39
Datum ontvangst: 27-09-2019

Activiteit:
Kap
Voor: 	het vellen of te doen vellen van een houtopstand
(1 wilg)
Locatie: 	W B van der Veldenstraat 22
Datum ontvangst: 21-09-2019
Activiteit:
Kap
Voor: 	het vellen of te doen vellen van drie houtopstanden (twee Quercus robur
(zomereik) en één Acer
pseudoplatnus (gewone
esdoorn))
Locatie: 	Vinkenpolderweg ter
hoogte van nummer 33e
Datum ontvangst: 25-09-2019
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.

