
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 25 juli 2018

Waar vindt u wat?
Postadres:  Postbus 2,  

2950 AA Alblasserdam

Telefoon: 14078 (vijfcijferig)
Website: www.alblasserdam.nl 

Volg ons ook op social media
 

 @gemAlblasserdam

  gem.Alblasserdam

  gemAlblasserdam

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeente-
winkel (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 wo-
ningtoezicht 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 

Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft  
twee bedrijfscontactfunctionarissen,  
Marianne Vogelenzang 06 40 18 04 96 en 
Ellen Knijf 06-53359332 ma, di, vr  
(woensdag in de even weken)
E. 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. 

Digitaal loket
Heeft u een vraag of een verzoek?
U vindt veel informatie via het digitaal lo-
ket 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.stichtingwelzijnalblas-
serdam.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 
bmomanagement@alblasserdam.nl. 

Financiën 

Huurtoeslag en Zorgtoeslag
Heeft u een huurhuis? Misschien kunt u Huur-
toeslag krijgen. Is uw inkomen te hoog en krijgt 
u daarom geen Huurtoeslag? Misschien komt u 
wel voor Zorgtoeslag in aanmerking. 

Let op: vraag uw toeslag 2017 aan vóór 
1 september 2018
Heeft u nog geen Huur- en Zorgtoeslag aan-

gevraagd voor het jaar 2017? Dit kan nog tot 1 
september 2018! U hoeft dan geen schatting 
van uw inkomen te maken. U hoeft alleen het 
inkomen op uw jaaropgave(n) 2017 aan de 
Belastingdienst door te geven. 

Komt u in aanmerking?
Uw inkomen, vermogen (en bij Huurtoeslag uw 
huur) mag niet te hoog zijn:

  Vermogen  Vermogen met Inkomen Inkomen met Huur
  alleenstaande toeslagpartner  alleenstaande toeslagpartner (en
   (en medebewoner)  medebewoner) 
 Huurtoeslag € 25.000 € 50.000 € 22.200 € 30.150 € 710,68
 Zorgtoeslag € 107.752 € 132.752 € 27.857 € 35.116 n.v.t.

Waar kunt u terecht?
U kunt de toeslagen aanvragen bij de Belasting-
dienst. De website is www.belastingdienst.nl. 
U heeft wel een DigiD nodig! 

Sociaal Raadslieden
Wilt u weten of u in aanmerking komt of wilt u 
hulp bij de aanvraag? Wilt u hulp bij het aanvra-
gen van uw DigiD? 

Dan kunt u terecht op het spreekuur van de 
Sociaal Raadslieden. U kunt ook bellen naar 
tel. 078-2021220 of mailen naar sociaalraads-
lieden@stichtingwelzijnalblasserdam.nl

Openingstijden zomer
De Sociaal Raadslieden zijn van 16 juli tot en 
met 24 augustus 2018 geopend op dinsdag en 
donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.  

Nieuws

Paardenmarkt

Mijn opa nam ons ieder jaar in de zomer mee 
naar de paardenmarkt in de Kerkstraat. Ik 
herinner me, naast de paarden en het snoep-
goed, het gevoel van ‘vroeger’, als we door de 
Kerkstraat liepen. En dan niet alleen door de 
Oude Toren, hoewel die prachtig is, maar door 
al die prachtige oude panden en plekjes. En ik 
vroeg me dan af wie er vroeger woonden en 
hoe die mensen dan leefden.

Historie
Sinds ik in Alblasserdam woon en werk, is 
dat gevoel van historie, van verleden, van het 
verhaal dat het dorp te vertellen heeft sterker 
geworden. Je kan, zeker rondom het centrum 
de hoek niet omlopen of je vindt er iets van 
historische betekenis. Van het scheepsbouw-
verleden, de Tweede Wereldoorlog, of gewoon 
van een schooltje waar kinderen jarenlang 
leerden en speelden of een winkeltje waar 
vroeger kruidenierswaren werden verkocht. 

Dorp in beweging
Plekken die vertellen over een dorp dat 
altijd in beweging is, waar prachtige schepen 
gebouwd werden en mensen hard werkten, 
waar mensen verdriet en blijdschap heb-
ben gedeeld en hun leven en hun toekomst 
vormgaven.

25 juli
En waar ze dus ook altijd veel plezier maakten. 
Die Paardenmarkt is namelijk heel oud. Al 

sinds de middeleeuwen vindt in ons dorp in 
de week van 25 juli de Paardenmarkt plaats. 
Eerst nog altijd op  die datum omdat dat de 
naamdag van de Heilige Jacobus, bescherm-
heilige van onder andere de ruiters, was. Later 
op de woensdag in de week van 25 juli. 

Cultureel Erfgoed
Een evenement waar mensen nog altijd uit 
de verre omgeving op af komen om zich te 
vermaken. Niet voor niets is de Sint Jacobus 
Paardenmarkt door het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed 
toegevoegd aan de Nationale Inventaris 
Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dat betekent 
dat onze paardenmarkt belangrijk genoeg is 
om behouden te blijven, om te koesteren - 
iets wat Alblasserdammers uiteraard al lang 
wisten.

Opa
Ik denk nog vaak aan die uitjes met mijn opa. 
Aan komen fi etsen bij de Oude Toren. Liefst zo 
vroeg mogelijk, anders was de Jan Hagel op - 
hoewel daar volgens mij genoeg van was voor 
het hele land. En dan langs de paarden, over 
de braderie en vanwege de drukte goed opa’s 
hand vasthouden. Gekoesterde herinneringen, 
het behouden in de toekomst waard.

Dorien Zandvliet
Wethouder

Blik op ons college

Raads- en commissieagenda

Vanwege het zomerreces zijn er tot september geen vergaderingen van de gemeenteraad.

Nieuws

WMO-loket wegens vakantie gesloten
Het WMO-loket is wegens vakantie gesloten 
van 6 augustus t/m 24 augustus 2018.

Voor vragen die niet kunnen wachten kunt u 
contact opnemen met de klantenservice van 
de SDD 078-7708910.

Nieuws

Openingstijden Sociaal Raadslieden

Tijdens de vakantieperiode wijzigen de ope-
ningstijden van de Sociaal Raadslieden. 

Van 16 juli t/m 23 augustus 2018 is er inloop-
spreekuur op:
Dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

In deze periode is er geen spreekuur op maan-
dag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Ook is er 
geen afsprakenspreekuur.



Gemeentenieuws

Vergunningen en bekendmakingen

Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht / Waterwet
Onderwerp
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt 
namens Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland bekend dat zij op 30 juni 2015 een 
aanvraag om een omgevingsvergunning inge-
volge de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht en een aanvraag om watervergunning 
ingevolge de Waterwet  hebben ontvangen van 
FNsteel B.V.
De aanvragen betreffen het veranderen van 
de inrichting overeenkomstig artikel 2.1 lid 1, 
onder e, sub 2 en 3 en artikel 2.6 (deelrevi-
sievergunning) van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo). De inrichting 
is gelegen aan de Rapenburg 1, 2952 AP te 
Alblasserdam.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en 
Rijkswaterstaat hebben besloten om de 
gevraagde omgevingsvergunning en waterver-
gunning te verlenen.

Inzage
U kunt de aanvragen, de beschikkingen en 
andere ter zake zijnde stukken op afspraak 
inzien van
26 juli 2018 tot en met 7 september 2018:
-  bij Rijkswaterstaat, Boompjes 200 te Rotter-

dam, van 9:00 - 17:00 uur;
-  bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 

van 8:30 uur tot 16:00 uur, Johan de Witt-
straat 140,  3311 KJ Dordrecht.

Beroep
Tegen de beschikking kan door belangheb-
benden, die zienswijzen naar voren hebben 
gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan 
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 
dat zij dat niet hebben gedaan, beroep worden 
ingesteld bij de Rechtbank Den Haag, sector 
bestuursrecht, Postbus 20302,  2500 EH Den 
Haag. Op grond van artikel 6:7 van de Algeme-
ne wet bestuursrecht (Awb) bedraagt de ter-
mijn voor het indienen van een beroepschrift 
zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 
6:8, vierde lid, van de Awb, aan met ingang van 
de dag na de dag waarop een exemplaar van 
de beschikking ter inzage is gelegd.

Inwerkingtreding
De beschikking treedt in werking met ingang 
van de dag na het einde van de beroeps-
termijn, tenzij voor deze datum beroep is 
ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb 
om een voorlopige voorziening is verzocht. 
Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist. Een 
verzoek om voorlopige voorziening dient te 
worden gericht aan de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Den Haag, sector bestuurs-
recht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De 
beschikking treedt dan niet in werking voordat 
de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft 
gedaan.

Vergunningen en bekendmakingen

Vastgesteld bestemmingsplan  
Waterhoven Oost – Vinkenpolderweg, 
Alblasserdam
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 
10 juli 2018 het bestemmingplan Waterhoven 
Oost – Vinkenpolderweg heeft vastgesteld.  
Het plan is een reparatie van het Herstelplan 
Alblasserdam. De reparatie bevat het volgende:
-  Planregels over de bouwhoogte in een molen-

biotoop;
-  Verbeeldingswijziging van de bestemming 

“Groen” in “Tuin” op vijf bouwkavels aan de 
Vinkenpolderweg 

Inzage
Het bestemmingsplan en de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen met ingang van 26 juli 
2018 gedurende zes weken ter inzage. Het be-
stemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn 
ook digitaal te zien en te downloaden op www.
alblasserdam.nl > Ruimtelijke plannen > Bestem-
mingsplannen > Bestemmingsplan Waterhoven 
Oost-Vinkenpolderweg en op www.ruimtelijke-
plannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.0482.WHovenO-vg01).

Beroep
Tijdens de periode van ter inzage ligging kunnen 
belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar 
voeren hebben gebracht, alsmede belangheb-
benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat zij dit niet hebben gedaan, beroep 
instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag). 
Het bestemmingsplan treedt daags na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Een beroepschrift 
heeft geen schorsende werking. Indien binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van 
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het besluit niet in werking voordat 
op dat verzoek is beslist.
Nadere informatie over het bestemmingsplan 
kan worden gekregen op de genoemde afdeling, 
telefoon (078) 7706142. 
Alblasserdam, 25 juli 2018
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam

Vergunningen en bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunningen 
hebben:  

Verleend:
Activiteit:  Bouw    
    het bouwen van een 

ondersteunende construc-
tie onder de uitkragende 
galerijen    

Locatie:    Van Eesterensingel  
15 t/m 49    

Datum besluit:  13-07-2018    
  
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO    
    het maken van een dakop-

bouw en het plaatsen van 
een dakkapel    

Locatie:   Beuklaan 37    
Datum besluit:  11-07-2018    
    
Bezwaar  
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum 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 gron-
den van het bezwaar. Het bezwaar moet wor-
den 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   
     het maken van een  

aanbouw   
Locatie:   Van Hogendorpweg 74   
Datum ontvangst:  12-07-2018   
 
Activiteit:  Bouw   
    het maken van een  

aanbouw   
Locatie:   Waterpeper 94   
Datum ontvangst:  12-07-2018   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO   
    handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening   
Locatie:   Kortland 42 b   
Datum ontvangst:  10-07-2018   
 
Activiteit:  Kap   
    het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden 
(1 gewone esdoorn (Acer 
pseudoplatanus) en 1 
vogelkers (Prunus padus 
‘Albertii’))   

Locatie:    Groen van  
Prinstererstraat thv  
nummer 56   

Datum ontvangst:  10-07-2018   

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, 25 juli 2018
          

Nieuws

Inzamelzakken plastic afval 
beschikbaar voor hoog- én laagbouw 
Beschikt u over een container voor plastic, 
metaal en drankenkartons (PMD) maar wilt 
u ook graag de plastic zakken voor dit type 
afval gebruiken? Dan kunt deze vanaf nu gratis 
online bestellen op de website van afvalinza-
melaar HVC.

Extra service 
De plastic zakken om PMD in te verzamelen 
waren tot nu toe vooral bedoeld voor bewo-
ners van hoogbouwwoningen zoals flats. Zij 
beschikken immers niet over een container 
voor plastic, metaal en drankenkartons. De 
mogelijkheid om de gratis zakken online te 
bestellen wordt nu ook geboden aan mensen 
die in een laagbouwwoning wonen. Diverse 
bewoners met een container voor PMD lieten 
weten dat zij de zakken graag willen gebruiken 
om in huis het afval te verzamelen, voordat 
het de container in gaat. De inzamelzakken 
voorzien dus in een behoefte en voorkomen 
bovendien vervelende luchtjes. Met deze extra 
service komt de gemeente Alblasserdam tege-
moet aan de vraag van inwoners.  
 
Bestellen 
U bestelt de inzamelzakken online door uw 

postcode en huisnummer in te voeren op de 
website https://webshop.hvcgroep.nl/zakken-
bestellen. Circa 6 werkdagen na uw bestelling 
ontvangt u een pakketje met 24 zakken. De 
gratis inzamelzakken zijn ook telefonisch te be-
stellen via de klantenservice van HVC, telefoon-
nummer 0800-0700. Wie de afvalzakken liever 
zelf ophaalt, kan terecht bij de gemeentewin-
kel, Cortgene 9A.


