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Publiekswinkel
Door de maatregel rondom het coronavi-
rus is de Publiekswinkel alleen op afspraak 
beperkt open. Tot voorlopig tot 29 april 
gelden voor een beperkt aantal producten 
de volgende openingstijden:
Maandag 14.00 – 19.30 uur
Dinsdag 09.00 – 12.00 uur
Woensdag gesloten
Donderdag 09.00 – 12.00 uur
Vrijdag gesloten

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, 
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. 

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
communicatie@alblasserdam.nl.

Nieuws

Stook liever geen hout tijdens de 
coronacrisis 
Mensen met longklachten of gevoelige luchtwe-
gen lopen extra risico als zij besmet raken met 
het coronavirus. Zij zijn in deze tijd dan ook nog 
meer dan veel anderen aan huis gebonden. Deze 
mensen hebben er vaak last van als hun buren 
hout stoken. Wilt u uw buren helpen? Zet ze dan 
niet in de rook en laat voorlopig de houtkachel, 
open haard of vuurkorf uit. 

Het coronavirus heeft veel impact op onze 
samenleving. Veel deuren die normaal open 
staan zijn nu gesloten. Scholen, sportvoorzie-
ningen, restaurants, kappers. Sommige onder-
nemers sloten de deuren omdat de vraag naar 
hun product of dienst (tijdelijk) weggevallen is. 
Ook veel zorgvoorzieningen sloten de deuren 
voor bezoekers. Net als, noodgedwongen, 
mensen op een hogere leeftijd of met een 
kwetsbare gezondheid. Dat is pijnlijk! Ook nu 
is het belangrijk naar elkaar om te zien en 
(noodgedwongen) de digitale mogelijkheden 
te benutten om met hen in contact te blijven 
of, heel traditioneel, een kaartje of bloemetje 
te sturen. 

Oog voor bedrijven
We leven van harte mee met de vele bedrij-
ven die ook getroffen zijn door de gevolgen 
van het coronavirus. De maatregelen om 
verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan hebben grote impact op onze bedrijven. 
Wij begrijpen dat deze maatregelen zorgen 
voor veel onzekerheid en spanning, voor nu 
en de toekomst. Wekelijks is er veel contact 
met ondernemers, we informeren hen via 
onze nieuwsbrieven over de actualiteiten 
en de regelingen die getroffen zijn om de 
schade gedeeltelijk op te vangen. Wekelijks is 
er overleg tussen ondernemersverenigingen, 
het ondernemersfonds Alblasserdam, onze 
bedrijvencontactfunctionarissen en mijzelf. 
Ook met de winkeliersverenigingen houden 
we wekelijks contact. Heeft u vragen of 
suggesties? Wij horen het graag.

Koop lokaal!
Hoewel de meeste winkels nog wel open 
mogen zijn er veel minder mensen die de wel 
geopende deuren passeren. Enerzijds is het 
begrijpelijk. Uit voorzorg en conform de op-
roep vanuit de overheid blijven mensen thuis 
en doen alleen de strikt noodzakelijke 

(vaak dagelijkse) boodschappen. Gelet op de 
drukte bij de pakketbezorgers is te vrezen 
dat de overige aankopen echter verschoven 
zijn naar online webshops. En dat is zorgelijk. 
Onze winkeliers zetten al jarenlang hun beste 
beentje voor om Alblasserdammers van de 
juiste producten te voorzien. Dam/Plantage-
weg, Makado, van Eesterensingel, Touwbaan 
en Scheldeplein. Zij waren er altijd voor ons, 
bent u er ook nu voor hen? Juist nu is steun voor 
hen hard nodig. Indien zij en u de passende 
maatregelen in acht nemen is het gewoon 
mogelijk bij hen in de winkel te komen. De 1,5 
meter -regel wordt over het algemeen goed in 
acht genomen door bezoekers en de winkeliers 
hebben een passend deurbeleid ingevoerd. En 
als u toch aarzelt: er zijn bezorgmogelijkheden 
genoeg. De winkeliers nemen telefonisch, per 
e-mail of via hun lokale webshop graag uw 
bestelling aan. Liever zien ze u in de winkel!

Kerken
Ook kerken moesten noodgedwongen de 
deuren sluiten voor bezoekers. Waar normaal 
gesproken duizenden Alblasserdammers ie-
dere zondag één of meerdere keren hun kerk 
bezoeken wordt nu noodgedwongen vanuit 
huis meegeluisterd met de dienst. Een dienst 
met minimale bezetting van predikant, enkele 
kerkenraadsleden, een koster en een organist. 
Het samenkomen met de gemeente wordt 
node gemist! 
Ik lees echter in Openba-
ring 3 van een andere 
geopende deur. En nie-
mand kan die sluiten. 
Die geopende deur wens 
ik de voorgangers en u 
allen van harte toe! 

Peter Verheij,
Wethouder

Blik op ons college

Geopende deur

Nieuws

Geen belastingaanslagen in april
SVHW neemt opnieuw maatregelen om inwo-
ners en bedrijven meer ruimte te geven om de 
lokale belastingen te betalen, nu de inkomsten 
van velen vanwege de corona-uitbraak onder 
druk staan.

Behalve dat ondernemers en ZZP-ers om uitstel 
van betaling kunnen vragen tot uiterlijk 
31 augustus 2020, verstuurt SVHW in de maand 

april geen verdere belastingaanslagen en geen 
aanmaningen of dwangbevelen aan inwoners en 
bedrijven.

Afhankelijk van hoe lang de maatregelen 
rondom het coronavirus duren, bekijkt SVHW 
maandelijks wat er gedaan kan worden om 
de fi nanciële lasten voor de korte termijn te 
beperken.   

Nieuws

Afvalinzameling tijdens de coronacrisis 
Door de coronacrisis zijn veel mensen de 
hele week thuis. Voor afvalinzamelaar HVC is 
dat goed te merken. Bij de milieustraat is het 
topdrukte, er is meer aanbod van afval en er 
staan veel auto's geparkeerd in de straten. 

Stel bezoek aan milieustraat uit
Door de grote hoeveelheid bezoekers en de 
veiligheidsmaatregelen staan er lange wacht-
rijen bij de Milieustraat Noordpolder. Stel uw 
bezoek uit als het niet heel dringend is en ga 
niet voor een kleine hoeveelheid afval naar de 
milieustraat. In april en mei is de milieustraat 
op vrijdag en zaterdag langer open, namelijk 
tussen 08.00 en 17.30 uur.

Houd rekening met de chauffeurs
HVC roept iedereen op afval goed te blijven 
scheiden en (grof) afval niet naast de contai-
ner te zetten als die vol is, maar de zak nog 
even thuis te bewaren. Zo maken we het werk 
voor de chauffeurs makkelijker en voorkomen 
we ongemakken zoals ongedierte. Was uw 
handen als u afval in de ondergrondse con-
tainer hebt gegooid. U kunt de inzamelaars 
ook helpen door bij het parkeren van uw auto 
rekening te houden met de vuilniswagen. 
Zorg dat die er door kan en dat de verzamel-
plaats voor containers goed te bereiken is op 
inzameldagen. Kijk voor meer informatie op 
www.hvcgroep.nl.
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Blik op ons college

We zitten inmiddels in onze vierde week van de 
'intelligente lockdown', ofwel de 1,5 meter sa-
menleving. Regelmatig loop ik in het dorp en zie 
gelukkig dat het merendeel van de Alblasserdam-
mers zich goed houdt aan de 1,5 meter afstand. 
Dat stemt mij tevreden, het is en blijft immers 
van levensbelang. Helaas waren er tot gisteren 24 
geconstateerde besmettingen in het dorp. Dat is 
zwaar voor deze mensen en hun naasten. Ik leef 
met hen mee. Ook bereikte mij 7 april het trieste 
bericht dat een inwoner is overleden aan het 
coronavirus. Ik heb contact gehad met de familie 
en zoals u zult begrijpen was de impact groot.  
Ik heb hen namens het college de condoleances 
overgebracht.  
Tijdens het paasweekeinde is een tweede inwo-
ner overleden aan de gevolgen van het virus.
Locoburgemeester Dorien Zandvliet heeft de 
condoleances namens het gemeentebestuur 
overgebracht.

Blijf thuis en houd afstand
Daarom, beste mensen, doe ik nogmaals een 
beroep op u allen om thuis te blijven of op uw 
balkon of in uw tuin. Want helaas zijn er ook nog 
inwoners die zich niet houden aan 1,5 meter 
afstand. Zij vinden dit blijkbaar lastig. De eerste 
bekeuring is deze week dan ook uitgeschreven. 
Met deze maatregelen proberen we het virus 
beheersbaar te houden, anderen niet te besmet-
ten en vooral onze ziekenhuizen niet te overbe-
lasten. Daarnaast zei onze minister-president 
Mark Rutte al in zijn persconferentie van 7 april 
dat de kans reëel is dat de maatregelen ook na 
28 april blijven gelden. "Straks moet er misschien 
wel een corona-proof samenleving zijn. Daar 
moeten we wel al met elkaar over nadenken. Het 
nieuwe normaal gaat stapsgewijs. Dat vergt een 
lange adem". Hou vol mensen.  'Hou vol', twee 
woordjes die wel iets vragen van u als inwoner, 
van mij, van ons allemaal en ook van onze bedrij-
ven en ondernemers.  Daarom heeft het college 

ook in de Klaroen een oproep gedaan om vooral 
lokaal te kopen. Zo steunen we ook onze lokale 
economie.

Initiatieven
Gelukkig zie ik ook dat mensen er voor elkaar zijn 
en elkaar helpen. Er ontstaan  mooie initiatieven 
in de samenleving, zoals thuis@Landvast dat er-
voor zorgt dat mensen thuis activiteiten kunnen 
doen, de Havenkerk die gelegenheid biedt om 
een kaarsje te branden, het ABC-team dat weke-
lijks (sport)activiteiten onder de aandacht brengt 
voor thuis of in de tuin of via de Facebookpagina 
van Coronahulp Alblasserdam die dorpsgenoten 
samenbrengt en waar hulp wordt aangeboden. 
Prachtig, dat is Alblasserdam waar we omzien 
naar elkaar. 

Aandacht
Zoals gezegd is het einde van het coronatijdperk 
is voorlopig nog niet in zicht. Daarom vraag ik 
nogmaals om extra aandacht te blijven schen-
ken aan de eenzame ouderen, uw buur of uw 
naaste(n). Stuur eens een brief, een kaartje, een 
tekening, een bos  bloemen, bel of Facetime hen. 
Een klein gebaar met zoveel betekenis voor die-
genen die dat in deze zware tijd zo nodig hebben 
en waarderen.

Beste mensen, zoals 
ik al opriep in mijn 
vorige brief: Houd 
alstublieft vol! We 
komen hier weer bo-
venop! Dat gaat stap 
voor stap én doen we 
met z'n allen. 
Samen!

Met hartelijke groet, 
Jaap Paans
Uw burgemeester

Beste Alblasserdammers,
Platform Coronahulp Alblasserdam 

Wat te doen als... 

U graag met iemand wilt praten 

Bel dan de luisterlijn van de SWA: 
078 - 2021220, ma t/m do tussen 09:00 - 16:30 uur. 
U wordt dan teruggebeld door een medewerker 
of vrijwilliger. 

U zelf geen boodschappen kunt doen 

coronahulpalblasserdam@gmail.com  
www.facebook.com/groups/529071157778425/  
Coronahulp Alblasserdam: 078 - 6931113. 

U zich alleen voelt 

Schrijf een kaartje of brief. Gebruik telefoon, Skype, 
Facetime, Whatsapp of Email om contact te zoeken 
met familie, vrienden of buren. PRAAT erover. 
Het kan even niet anders. 

U vragen heeft over belastingen / financiële hulp 

Sociaal Raadslieden: 078 - 2021220. 

Platform Coronahulp Alblasserdam 

Tips & adviezen 
Iedereen in Nederland kan gebruik maken van de Luisterlijn 
(www.deluisterlijn.nl). 
Via 0900 - 0767 kunnen mensen terecht voor een praatje of 
een goed gesprek. 

De omroepen KRO-NCRV brengen mensen in contact via 
Corona Quarantaine Contact. Op de actiepagina 
(www.kro-ncrv.nl/corona) kunnen mensen aangeven gebeld 
te willen worden. 

De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen 
(www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn). 
Professionele vrijwilligers bellen regelmatig en bieden een 
luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek. 
Aanmelden kan via 088 - 344 2000. 

Lokale hulp- en advieslijn van de SWA. Voor als u vragen 
heeft over lokale voorzieningen en/of behoefte heeft aan 
een luisterend oor. 078 - 2021220. 

Alblasserdammers die hulp kunnen/willen bieden kunnen zich 
aanmelden bij de FB pagina van Coronahulp Alblasserdam, 
via coronahulpalblasserdam@gmaill.com of via de SWA: 
078 - 2021220. 

voor actuele tips/adviezen kunt u terecht op de Facebook-
pagina van de SWA. 

www.facebook.com/welzijnalblasserdam 

Vergunningen & Bekendmakingen

Kennisgeving beschikking Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht
Z-20-368453

Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam maakt bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht heeft besloten om Transportbedrijf 
A. Maat B.V. een omgevingsvergunning te 
verlenen. Op 24 februari 2020 is een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning ontvangen 
voor het milieuneutraal veranderen van de 
inrichting. Het betreft een wijziging in de wa-
terafvoer en er is een wijziging in de aantallen 
vrachtwagen parkeerplaatsen waar vrachtwa-
gens met ADR stoffen kunnen parkeren. De 
aanvraag heeft betrekking op Nieuwland Parc 
501-520 te 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.

Rechtsmiddelen
Bezwaar maken
De beschikking treedt in werking met ingang 
van de dag na bekendmaking aan de aanvra-
ger. Een belanghebbende kan tegen dit besluit 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
een bezwaarschrift indienen binnen zes weken 
na de datum waarop het besluit is verzonden. 
Dit kan bij burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasser-
dam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien 
van een handtekening en ten minste bevatten: 

naam, adres, telefoonnummer en eventueel 
e-mailadres van de indiener, de dagtekening, 
nummer/kenmerk van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht en de reden van het 
bezwaar.

Men kan ook digitaal bezwaar indienen bij de 
gemeente via www.alblasserdam.nl. Daarvoor 
moet men beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning). Op de 
genoemde site staan de precieze voorwaarden 
vermeld.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift stelt 
de werking van de beschikking niet uit. Als 
u of belanghebbenden niet willen dat de 
beschikking in werking is in afwachting van de 
bezwaarprocedure, kan een verzoek om een 
voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht 
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). De 
inwerkingtreding van de beschikking wordt 
slechts opgeschort indien op het verzoek om 
voorlopige voorziening daartoe is beslist door 
de Voorzieningenrechter. Voor de behandeling 
van het verzoek wordt een bedrag aan grif-
fierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voorlopige 
voorziening instellen bij genoemde rechtbank 
via de website https://www.rechtspraak.nl/ 
Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-star-
ten. Daarvoor is een elektronische handte-
kening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de 
genoemde website staan de precieze voor-
waarden vermeld.
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De gemeenteraad vergadert (digitaal) op dins-
dag 21 april. De raadsvergadering kunt u live 
volgen via het Raadsinformatiesysteem op de 
website van de gemeente Alblasserdam. Hier 
treft u ook de agenda en de stukken aan. 

Wilt u inspreken bij de raad? Meld dit zo spoe-
dig mogelijk bij griffi  er@alblasserdam.nl , dan 
ontvangt u nadere informatie over het gebruik 
van Teams.

Raads- en commissievergaderingen

Raadsvergadering dinsdag 21 april

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor: 
Omschrijving:  het innemen van een 

standplaats met een ver-
koopwagen voor oliebollen, 
appelbeignets en luxe bol-
len in de maanden oktober 
- november en december 
2020

Locatie:   Diverse plaatsen in 
Alblasserdam

Datum besluit:  30 maart 2020
Zaaknummer:  Z-20-367248

Omschrijving:  het innemen van een vaste 
standplaats met poliers-
waren en vlees van 4 april 
2020 t/m 3 april 2021 

Locatie:   Scheldeplein  te Gemeente 
Alblasserdam

Datum besluit:  30 maart  2020
Zaaknummer: Z-20-369809

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet eens 
is met dit besluit, binnen zes weken na dagte-
kening 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 be-
zwaar 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 voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het uitbreiden van de 

entree en booth  
Locatie:   Kelvinring 46   
Datum besluit:  30-03-2020  

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde van 
de woning  

Locatie:   Van Lennepstraat 70   
Datum besluit:  01-04-2020  

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uit-
weg 

Voor:    het realiseren van een 
nieuwbouw distributie 
centrum met kantoren  
Hoogendijk 2  

Locatie:   Hoogendijk 2   
Datum besluit:  01-04-2020  

Activiteit:  Bouw, Inrit/Uitweg 
Voor:    het uitbreiden van het 

bedrijfspand  
Locatie:   Van Hennaertweg 29   
Datum besluit:  03-04-2020  

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO 

Voor:    het wijzigen van de vergun-
ning Sporthal Molenzicht  

Locatie:    Groen van 
Prinstererstraat 107  

Datum besluit:  24-03-2020  

Activiteit:  Kap 
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van drie houtopstand (drie 
Platanaceae (plataan))  

Locatie:   Edisonweg   
Datum besluit:  02-04-2020  

Activiteit:  Kap 
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van 17 houtopstand (17 
Platanaceae (plataan))  

Locatie:   Grote Beer   
Datum besluit:  02-04-2020  

Activiteit:  Kap 
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van tien houtopstand (tien 
wilgen en knotwilgen)  

Locatie:   Molenkade 11   
Datum besluit:  03-04-2020  

Activiteit:  Roerende zaken 
Voor:    het tijdelijk plaatsen van 

een kraanwagen op de 
openbare weg ten behoeve 
van het plaatsen dakkapel 

op de woning  
Locatie:   Adriaan G. Smitstraat 33   
Datum besluit:  01-04-2020  

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).
      
Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen:

Activiteit:   Bouw, Roerende zaken 
Voor:    het reinigen van vliesge-

vel en het schilderen van 
houten kozijnen door 
middel van een telescoop 
hoogwerker vanaf de stoep 
/ parkeervak  

Locatie:    Koningin Wilhelminaweg 
67 t/m 131 

Datum ontvangst:  03-04-2020  

Activiteit:   Bouw, Roerende zaken 
Voor:    het plaatsen van een hijs-

kraan op de openbare weg 
i.v.m. het upgraden naar 5G 
van de GSM mast  

Locatie:    nabij fl atgebouw Rijn-
straat 17-31   

Datum ontvangst:  31-03-2020  

Activiteit:   Roerende zaken 
Voor:    het tijdelijk plaatsen van 

een kraanwagen op de 
openbare weg ten behoeve 
van het plaatsen dakkapel 
op de woning  

Locatie:   Adriaan G. Smitstraat 33   
Datum ontvangst:  30-03-2020  

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.
      
Vergunningen en Meldingen, 15 april 2020

Nieuws

Het Huis van de Samenleving, waartoe het 
voormalige gemeentehuis momenteel wordt 
gerenoveerd gaat De Rederij heten. De Rederij 
is een dynamische, fl exibele werk- en ontmoe-
tingsplek voor alle Alblasserdammers.  

Verwijzingen naar scheepsbouw
Met De Rederij heeft het Huis van de Samen-
leving een originele, pakkende naam gekregen 
die recht doet aan Alblasserdam en het pand. 
De naam is een directe verwijzing naar de 
scheepsbouw, waarmee Alblasserdam al meer 
dan twee eeuwen onlosmakelijk verbonden is. 
Daarmee past De Rederij in het rijtje van vele 
straatnamen en kunstwerken in Alblasserdam, 
die benadrukken hoe belangrijk deze sector 
voor het dorp is.   

Dynamische plek
Tegelijkertijd past de naam goed bij het voor-
malige gemeentehuis, dat zelf ook de nodige 
verwijzingen naar de scheepsbouw heeft. Met 
zijn robuuste bouwmassa herinnert het in de 
jaren zestig gebouwde pand aan de scheeps-
hallen van weleer. De buitenlampen doen 
denken aan scheepslampen. En in het pand is 
de Alblasserdamse aanpakkersmentaliteit nog 
altijd voelbaar. Net als een echte rederij, waar 
schepen uitgerust en in de vaart gebracht 
worden, is De Rederij een dynamische plek. 
Een plek waar mensen en activiteiten samen-
komen, om vervolgens uit te waaieren en hun 
eigen weg te gaan.

Iedere Alblasserdammer welkom
De naam kwam tot stand in samenspraak met 
de partijen die in het pand komen. De Rederij 
biedt ruimte aan de gemeente, de bibliotheek 
AanZet, het werkcafé van leerwerkbedrijf 
Smile en een steunpunt van de politie. Samen 
met de fl exibele overleg- en ontmoetingsruim-
ten vormen zij een écht Huis van de Samen-
leving, waar iedere Alblasserdammer welkom 
is. Bijvoorbeeld om te lezen, te studeren, 
inspiratie op te doen, te werken of te vergade-
ren. Maar ook om gewoon een kopje koffi  e te 
drinken of gezellig een praatje te maken. Het 
huiskamergevoel van De Rederij zet zich voort 
op het aangrenzende Raadhuisplein, dat een 
knusse sfeer krijgt met veel groen, leuke zitjes 
en sfeervolle verlichting.

Werkzaamheden in volle gang
Wie een kijkje wil nemen in De Rederij, moet 
nog even geduld hebben. Aannemer Con-
structif uit Dordrecht is nog druk bezig met 
de renovatiewerkzaamheden. Meer informa-
tie over de verbouwing van het voormalige 
gemeentehuis tot De Rederij staat op www.
alblasserdam.nl, onder het kopje ‘projecten'.

Huis van de Samenleving gaat 
De Rederij heten

HOE HEET DE 
PLEK WAAR ALLE 
ALBLASSERDAMMERS 
WELKOM ZIJN?
Alblasserdam is een rederij rijker. Het is de naam voor 
het Huis van de Samenleving, waartoe het voormalige 
gemeentehuis momenteel wordt gerenoveerd. De Rederij is 
een dynamische, flexibele werk- en ontmoetingsplek voor  
alle Alblasserdammers. Meer informatie vind je op:

WWW.ALBLASSERDAM.NL
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