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Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeente-
winkel (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

Let op: wij werken uitsluitend op afspraak!

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
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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Blik op de raad

APV en feestdagen 
Afgelopen raadsronde 
is de gewijzigde APV 
vastgesteld. Hierin is 
een algemeen verbod 
opgenomen op het 
crossen met voertui-
gen. De gedachte hier-
achter is dat dit nodig 
is om de overlast hier-
door tegen te gaan. 
Het is jammer dat het 
daarbij nodig is om een algemeen verbod op 
te leggen. Wij zien in dit soort gevallen liever 
dat uitwassen (zoals bijvoorbeeld overlast) 
aangepakt worden, in plaats van dat er een 
algemeen verbod op dingen komt. 
Na de laatste gemeenteraad van 2020 is het 
ook een moment om terug te blikken. Het is 
bijna niet te bevatten wat voor raar jaar het is 
geweest. Laten we er met z’n allen voor zorgen 
dat we in 2021 zo snel als mogelijk de draad 
weer op kunnen pakken.
Wij wensen u allen fi jne feestdagen toe en een 
prettig 2021! 

Vervanging wethouder
Voor de VVD is de keu-
ze om de door ziekte 
uitgevallen wethouder 
Zandvliet tijdelijk te 
vervangen door een 
fulltime kandidaat een 
verkeerde keuze. Bij 
de aanvang van deze 
collegeperiode heeft 
de VVD aangegeven 
dat er in ons dorp niet 
drie fulltime wethou-
ders nodig zijn. Dit college koos toch voor drie 
fulltime wethouders. Daarnaast moesten er bij 
de begroting stevige keuzes gemaakt worden, 
waaronder verhoging van de belastingen. De 
keuze om nu te kiezen voor een tijdelijke full-
time invulling kost geld. Geld dat we niet meer 
aan andere zaken voor de inwoners kunnen 
besteden. De VVD wenst u fi jne feestdagen en 
een gezond en coronavrij 2021!

Lachgas
Er is een nieuwe APV 
vastgesteld waarin 
onder andere een 
verbod staat op het 
gebruik van lachgas 
als roesmiddel als 
dit overlast geeft. 
Hierdoor kunnen 
handhavers en politie 
beter optreden tegen 
het gebruik en (ver)
handelen van lachgas. Dit vinden wij een 
goede zaak. Ook al is lachgas gewoon te koop 
en lijkt het onschuldig, er wordt steeds meer 
duidelijk over de gevolgen op korte en langere 
termijn. Daarom hebben we er als Christen-
Unie ook voor gepleit om hier op de scholen 
aandacht aan te besteden. Als fractie van de 
ChristenUnie wensen we iedereen gezegende 
Kerstdagen en een gezond 2021 toe!

Zorg voor elkaar
Tijdens de laatste 
gemeenteraad is Kees 
Jongmans benoemd 
als tijdelijk wethouder 
in Alblasserdam. Kees 
vervangt wethouder 
Dorien Zandvliet 
tijdens haar 16 weken 
ziekteverlof. Hij 
zal zich bezig gaan 
houden met taken 
waar hij veel ervaring 
in heeft namelijk: zorg & welzijn (met jeugd), 
werk, cultuur en onderwijs. Vanaf begin janua-
ri 2021 starten we eindelijk met de coronavac-
cinatie. Dit zal de samenleving stap voor stap 
bescherming gaan bieden met als resultaat 
een terugkerende vrijheid waar we zo naar 
verlangen. Als PvdA zijn we voor de uitvoering 
van de coronavaccinatie en we zien dit als een 
gezamenlijke verantwoording met alle respect 
overigens voor de individuele keuze die we 
hier als burger in kunnen maken. Tot slot: blijf 
gezond en een fi jne kerst voor iedereen!

2020 corona-jaar
De laatste vergadering 
van 2020 is achter 
de rug. Normaal een 
moment om terug te 
kijken. 2020 staat voor 
iedereen in het teken 
van corona. Veel men-
sen hebben direct te 
maken gehad met de 
gevolgen van het virus. 
Ondernemers moes-
ten hun winkels sluiten en mensen hebben te 
maken gehad met de ziekte in hun familie. Wij 
wensen iedereen veel sterkte toe. De komen-
de weken en maanden zullen we het weer met 
elkaar moeten doen. Wij geloven in de kracht 
van Samen. Afgelopen week hebben we een 
krant rondgebracht met daarin verhalen van 
diverse Alblasserdammers. Iedereen draagt 
zijn of haar steentje bij aan een beter Alblas-
serdam. Wij wensen iedereen hele fi jne dagen 
toe en hopen op een gezond(er) 2021!

PvdA – 
René Zonnebeld 

D66 – Jacco Schook CU – Jako Sterrenburg 

VVD – Arjan Dekker 

CDA – Arco Strop 

Actualisatie 
beleidsregels 
schuldhulp-
verlening 
Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft op 3 decem-
ber 2020 de geactualiseerde Beleidsregels 
Schuldhulpverlening Drechtsteden vastge-
steld. 
De aanpassingen in de beleidsregels zijn 
vooral technisch van aard. De belangrijkste 
wijziging heeft betrekking op de toegang tot 
schuldhulpverlening. Met de aangepaste be-
leidsregels hebben ook zelfstandig onderne-
mers (natuurlijke personen met een bestaand 
bedrijf) toegang tot schuldhulpverlening. Een 
artikel dat zelfstandig ondernemers uitsloot, 
is geschrapt.

De nieuwe beleidsregels gaan in op 
1 januari 2021.

Wilt u de aangepaste beleidsregels Schuld-
hulpverlening inzien, kijk dan op de website 
van de Sociale Dienst Drechtsteden 
www.socialedienstdrechtsteden.nl
       

Vergunningen & 
Bekendmakingen

Actualisatie
Beleidsregels 
minimabeleid 
Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft in de verga-
dering van 3 december 2020 de gewijzigde 
'Beleidsregels minimabeleid Drechtsteden' 
vastgesteld. Deze beleidsregels worden jaar-
lijks verbeterd en geactualiseerd in verband 
met ontwikkelingen in wet- en regelgeving 
of jurisprudentie. Er is een aantal kleine, 
technische wijzigingen vastgesteld in zowel 
de beleidsregels, als in de toelichting. De 
voornaamste wijziging is dat uit de nieuwe be-
leidsregels volgt dat bijzondere bijstand voor 
de kosten van eerste huur niet zonder goede 
redenen in de vorm van een lening in plaats 
van een gift kan worden verstrekt.    

Vergunningen & 
Bekendmakingen

Vergunningen & 
Bekendmakingen

Leidraad Inrichting 
Openbare Ruimte

Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft op 24 november 2020 de Leidraad 
Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) vastge-
steld. In dit handboek geeft het college de 
standaardkaders aan voor de inrichting en 
vormgeving van de openbare ruimte. Het 
biedt een handvat voor ontwerp bij nieuwe 
aanleg of renovatie van de buitenruimte in 
Alblasserdam. De leidraad kunt u binnenkort 
lezen op overheid.nl. Voor meer informatie 
over de LIOR kunt u contact met ons opne-
men via telefoonnummer 14 078.  



Monique van Asperen van het CJG: 'Blijf 
geduldig naar elkaar'. 
 Foto Cees van der Wal
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'Op afstand werken is moeilijk in ons vak'
Het coronavirus raakt ons allemaal en is nog niet bedwongen. Wat betekent dit voor 
het verenigingsleven, de ondernemers, het onderwijs, de zorg en onze inwoners? Op 
deze plek laten wij met regelmaat een Alblasserdammer aan het woord die erover 
vertelt. Vandaag: Monique van Asperen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Deze or-
ganisatie helpt en adviseert bij vragen en problemen rondom opvoeden en opgroeien.

Waar loopt je tegenaan tijdens de coron-
acrisis? Wat is voor jou op dit moment de 
grootste uitdaging? 
We merken nu de effecten van de eerste golf 
van maart. In de gezinnen waar wij komen zag 
je toen veerkracht en creativiteit. De meeste 
gezinnen zijn er sterker uitgekomen, maar 
er zijn ook gezinnen waar extra zorg en een 
luisterende oor harder nodig zijn. 
We zijn het aanspreekpunt voor deze gezin-
nen. Dat vraagt van ons veel creativiteit in een 
de wereld die zo goed als stilligt. De grootste 
uitdaging is ervoor zorgen dat we de kwaliteit 
blijven leveren die mensen van ons gewend 
zijn. De vragen die op ons afkomen zijn inge-
wikkelder. En ook wij hebben te maken met 
medewerkers die ziek zijn of in quarantaine 
zitten. 

Welke maatregelen werken goed en welke 
minder goed?
Tijdens de eerste lockdown gingen we vanuit 
huis werken. We hebben toen snel een digitaal 
platform opgezet en alle mensen gebeld die 
we ondersteuning bieden. Waar mogelijk heb-
ben we hen op afstand geholpen, daar waar 

nodig dichtbij. Op afstand werken is in ons 
vak moeilijk. Wij komen normaal gesproken 
veel bij gezinnen thuis. Als er sprake is van op-
lopende stress dan krijg je dat via de digitale 
wereld niet altijd mee. 
Juist dan is het contact waarbij je elkaar kan 
zien zo belangrijk. Voor nu werkt het om 
een combinatie te hebben in het werken op 
afstand, maar ook dichtbij. Met de cliënten 
bespreken we hoe we dit kunnen invul-
len. Daarbij staat veiligheid voorop. Dus we 
werken met mondkapjes, hanteren we de 1,5 
meter en wassen veelvuldig onze handen. 

Wat doet deze situatie met jou
Ik woon zelf in Brabant. De eerste lockdown 
kwam als een schok. Brabanders kregen 
het advies om per direct vanuit huis te gaan 
werken. Mijn zoektocht naar hoe ik er kon 
en mocht zijn voor de mensen die ik onder-
steun, was best even moeilijk. Privé en werk 
liepen dwars door elkaar heen. Ook mis je de 
verbinding met teamgenoten. Mijn collega's 
en ik werken nauw met elkaar samen en dat 
moet je dan met elkaar vast zien te houden. 
Gelukkig is dat gelukt. 

Wat is jouw oproep aan de 
Alblasserdammers?
Het normale leven komt terug, met stapjes. 
We hebben als samenleving laten zien dat 
we veerkrachtig en sterk kunnen zijn in tijden 
van crisis en onzekerheid. We hadden een 
lange adem nodig en de fi nish is in zicht nu 
het vaccin komt. Net als premier Mark Rutte 
wil ik een beroep doen op ieders veerkracht. 
Beperk zoveel mogelijk je contacten en blijf 
elkaar daarbij helpen. Blijf ook geduldig naar 

elkaar en naar de mensen die in de zorg en op 
andere plekken zo hun best doen voor ons al-
lemaal. En maak er, ondanks alle beperkingen, 
een mooie en warme kerst van. We komen 
hier doorheen. Dat lukt alleen als we dit met 
elkaar doen of zoals we bij het CJG zeggen 
'Samen voor Elkaar!'

Nieuws
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Nieuws over afvalcontainers en 
inzamelen kerstbomen
Uit voorzorg voor vernieling zijn in de eerste 
week van december alle hondenpoepbakken 
verwijderd. De hondenpoepbakken worden 
teruggeplaatst in de tweede week van januari 
2021. De gele afvalbakken blijven beschikbaar. 

Containers
De containers voor plastic afval worden op 30 
december geleegd en afgesloten. 
Op 4 januari gaan deze containers weer open. 
De glascontainers worden standaard iedere 
maandag geleegd, dus op maandag 21 en 28 
december. Om overvolle glascontainers te 
voorkomen zijn er extra ledigingen op 23, en 
30 december 

De textielcontainers worden geleegd en op 30 
december afgesloten. Op 3 januari gaan de 
textielcontainers weer open.

Versnipperen van kerstbomen 
13 januari 2021
Op woensdag 13 januari, van 13:00 – 17:00 
uur, kunt u uw kerstboom inleveren op de 
voormalige Wipmolenlocatie aan de Wilde 
Woutstraat. Bij de kerstboominzameling zullen 

de corona richtlijnen van het RIVM worden 
gehanteerd. 
De ingeleverde kerstbomen moeten voldoen 
aan de volgende voorwaarden:
-  kerstboom is afkomstig van particulieren, 

bedrijven zijn uitgesloten;
-  alleen kale bomen worden geaccepteerd, 

dus: zonder kluit, pot, houten kruis en 
spijkers.

Voldoet de kerstboom hieraan niet, dan kun-
nen wij uw boom niet innemen.
Voor iedere goed ingeleverde kerstboom 
ontvangt u € 0,50. 

Uw hulp bij schade / vandalisme
Wij doen aangifte bij de politie van vandalisme 
/ schade. Als er een dader bekend is, dan 
starten wij een aansprakelijkheidsprocedure. 
Voor de gemeente is vandalisme een onvoor-
ziene kostenpost en kost dus extra geld. Ziet u 
dat er iets wordt vernield? Bel dan direct 112. 
Constateert u pas later een vernieling, dan 
horen wij dit graag via de meldlijn www.alblas-
serdam.nl/meldpunt of via telefoonnummer 
14078. U kunt ook kijken op www.alblasser-
dam.nl/jaarwisseling.

afval scheiden tijdens 
feestdagen.
Gooi tijdens het koken schillen 
en snijrestjes in de gft-bak, 
dan maken wij er groen gas 
en compost van.

hvcgroep.nl

afval scheiden tijdens 
feestdagen.
afval scheiden tijdens 
feestdagen.
afval scheiden tijdens 

Gooi tijdens het koken schillen 
en snijrestjes in de gft-bak, 
dan maken wij er groen gas 

hvcgroep.nl
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Cadeaubon voor energiebesparing
Heeft u een koopwoning in Alblasserdam? Dan 
kunt u €45 cadeau krijgen voor het kopen van 
kleine energiebesparende producten, zoals 
een waterbesparende douchekop, ledlampen, 
een tijdschakelklok of radiatorfolie. Met dit 
aanbod willen wij u op weg helpen om uw 
huis te verduurzamen en energie te besparen. 
Heeft u de cadeaubon nog niet aangevraagd? 
Al 1.100 dorpsgenoten gingen u voor. Vraag 
'm aan via www.regionaalenergieloket.nl want 
op=op! U kunt de bon vervolgens inwisselen in 
de webshop van het Energieloket. 

Nieuws

Koken en afval scheiden tijdens 
feestdagen
Gaat u met de feestdagen ook lekker koken? 
Tijdens het koken ontstaat er vaak afval, 
bijvoorbeeld schillen of snijrestjes. Ook na de 
maaltijd is er nog wel eens een restje over. 
Etensresten horen bij het gft (groente-, fruit- 
en tuinafval). Als je dit in de goede bak gooit, 
kan er weer groen gas en compost van wor-
den gemaakt. Afval scheiden is een kwestie 
van doen! 

Van klokhuis tot groen gas
Fruitschillen, visgraten, klokhuizen en kof-
fi eprut. Het is allemaal gft, dat gescheiden 
wordt ingezameld. Het wordt eerst drie weken 
vergist, waardoor er biogas vrijkomt. Na het 
vergisten blijft de basis voor compost achter. 
Na zes weken omwoelen wordt het compost 
gezeefd om steentjes eruit te halen. Uw etens-
resten vormen zo de basis voor groen gas en 
compost.

80 kilo gft per gezin wordt verbrand
Goed afval scheiden is van belang, want 
alleen goed gescheiden afval kan worden 
hergebruikt. Voor goede compost en groen 
gas is het dus van belang dat er geen andere 
soorten afval bij het gft worden gegooid. Hoe 
meer gft-afval er gescheiden wordt, des te 
meer groen gas en compost er van gemaakt 
kan worden. Een gezin heeft gemiddeld 160 
kilo gft per jaar. Onderzoek laat zien dat de 
helft daarvan, 80 kilo, goed wordt gescheiden. 
De andere helft verdwijnt nog in het restafval. 
Met de feestdagen staat u misschien iets meer 
in de keuken dan de rest van het jaar. Een 
goed moment om vanaf nu ál uw snijrestjes 
en etensresten in de gft-bak te gooien! 
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Activiteiten voor jeugd in de  
kerstvakantie
De gemeente, het ABC-Team en Jeugd-Punt or-
ganiseren deze kerstvakantie extra activiteiten 
voor de jeugd en jongeren in Alblasserdam. 
Zij zorgen voor een coronaproof invulling van 
een tijd waarin er weinig leuke dingen te doen 
zijn. 

Winter wonderland
De A-Kidz, die traditiegetrouw in de vakanties 
gehouden wordt, zal deze vakantie dub-
bel worden gehouden en gratis zijn. Naast 
vandaag en gisteren, kan de jeugd tot en met 
12 jaar ook op 29 en 30 december buiten bij 
sporthal Molenzicht genieten van het sportie-
ve thema 'winter wonderland'. Het ABC-team 
pakt uit met uitdagende activiteiten, spring-
kussens en een schaatsbaan. Inschrijven voor 
de activiteiten van de A-Kidz is verplicht en 

kan via www.abcalblasserdam.nl. Ouders kun-
nen volgens het 'kiss-and-ride-principe' hun 
kinderen brengen en halen.

FIFA- en Fortnite-toernooi
Daarnaast kunnen kinderen en jongeren 
vanuit huis meedoen aan een online FIFA- én 
Fortnite-toernooi. Op de Facebookpagina van 
het ABC-Team komt meer informatie: 
https://www.facebook.com/HetABCTeam.  

Inzet vrijwilligers
Jongeren van 14 tot en met 18 jaar vanuit 
Jeugd-Punt gaan de activiteiten mede begelei-
den. Jeugd-Punt zoekt hiervoor nog vrijwil-
ligers. Enthousiaste jongeren kunnen zich 
aanmelden via JOK@jeugd-punt.nl.

Vergunningen & Bekendmakingen

Kennisgeving beschikking Wet  
algemene bepalingen omgevingsrecht   
(Z-19-359564)

Het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam maakt bekend dat zij hebben 
besloten een omgevingsvergunning te verlenen 
aan BCTN Alblasserdam B.V. in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
LBPSIGHT B.V. heeft namens BCTN Alblasser-
dam B.V. de aanvraag ingediend op 6 septem-
ber 2019. De aanvraag betreft het aanpassen 
van de inrichting met activiteiten aangaande 
het uitbreiden van de bestaande begassingen 
naar 8000 containers en hierop aansluitend 
het ontgassen van containers, gelegen aan het 
Nieuwland Parc 429 te Alblasserdam. 

De beschikking en andere ter zake zijnde stuk-
ken liggen van 24 december 2020 tot en met
4 februari 2021 ter inzage. Wanneer u de 
beschikking in een gemeentehuis of 
servicepunt wilt inzien, adviseren wij u vooraf 
een afspraak te maken met een medewerker 
van het team Omgeving, bereikbaar via tele-
foonnummer 14 0186.

Beroep instellen
De aanvrager en belanghebbenden, die ziens-
wijzen naar voren hebben gebracht tegen de 
ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten dit niet te hebben 
gedaan, kunnen tegen de definitieve beschik-
king op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht een beroepschrift indienen binnen zes 
weken na de dag waarop deze ter inzage is 
gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, 
Bestuursrecht team B (Postbus 50951,3007 
BM Rotterdam). Het beroepschrift moet zijn 
voorzien van een handtekening en in elk geval 

bevatten: de naam en het adres van de indie-
ner, de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het beroep is gericht en de 
gronden van het beroep. Voor de behandeling 
van het beroep wordt door de rechtbank een 
bedrag aan griffierecht geheven.
Men kan digitaal beroep instellen bij genoem-
de rechtbank via: https://www.rechtspraak.
nl/Uw-Situatie/Naar-derechter/Rechtszaak-
starten. Daarvoor is een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. 
Op de genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening
De definitieve beschikking treedt in werking 
met ingang van de dag na het einde van 
de beroepstermijn, 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 voorzie-
ning dient te worden gericht aan de Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, 
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam.
De beschikking treedt dan niet in werking 
voordat de Voorzieningenrechter een uit-
spraak heeft gedaan. Men kan digitaal een 
verzoek om voorlopige voorziening instellen 
bij genoemde rechtbank via https://www.
rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/
Rechtszaak-starten. Daarvoor heeft u een 
elektronische handtekening (DigiD of eHer-
kenning) nodig. Op de genoemde website 
staan de precieze voorwaarden vermeld.

Graag nodigen wij u, juist nu!, uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 6 januari 
2021 van 20.00 uur tot 21.30 uur. Dit jaar zal deze online via YouTube gehouden worden. Kijk 
hiervoor naar: www.alblasserdam.nl/nieuwjaarsbijeenkomst of scan de QR-code hiernaast. 
De bijeenkomst staat in het teken van onderlinge verbondenheid in ons dorp. Samen zoeken we 
naar gezond perspectief. Elkaar (digitaal) ontmoeten en samen het nieuwe jaar inluiden is juist in 
deze tijd heel belangrijk. Daar wil de gemeente graag een moment voor creëren.

De online receptie wordt geopend door de burgemeester. Daarna is er gelegenheid om online 
met de wethouders uw nieuwjaarswensen uit te wisselen in afzonderlijke recepties van de drie 
wethouders en de burgemeester. Ieder heeft een eigen digitale ontvangstruimte, 
waarvoor u na aanmelding de link ontvangt. 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen! U kunt zich aanmelden door voor 6 januari 
14.00 uur een mail te sturen naar: bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl. U ontvangt dan 
een antwoordmail met vier afzonderlijke links naar de online recepties van burgemeester en 
wethouders. Voor de eerste honderd aanmeldingen hebben we een kleine verrassing, die u kunt 
verzilveren na ophe�  ng van de Corona-maatregelen. Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten!

Verbonden blijven in 2021

20.00 uur - 21.30 uur I online

Woensdag 6 januari 2021

Nieuwjaars-
bijeenkomst

Vergunningen & Bekendmakingen

Verkeersbesluit parkeerplaatsen voor 
opladen elektrische voertuigen   
Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam maken bekend dat zij het verkeersbesluit 
hebben genomen voor het aanwijzen van twee 
parkeerplaatsen (per locatie), ten behoeve van 
het opladen van elektrische voertuigen, op de 
volgende twee locaties:
- Parallelweg
- Koningin Wilhelminaweg

En tevens voor het opheffen van twee gehan-
dicaptenparkeerplaatsen op de:
- Koningin Wilhelminaweg
 
Dit verkeersbesluit is conform de wet gepu-
bliceerd in de Staatscourant en te vinden op 
www.officielebekendmakingen.nl



Gemeentenieuws

Er zijn veel coronabesme�ingen in Nederland. Veel mensen krijgen corona van vrienden of familie, vaak zonder dat ze 

het weten. Wat kun je zelf doen om tijdens de feestdagen verspreiding te voorkomen en elkaar te beschermen?

Tips om veilig de feestdagen 
te vieren in coronatijd

Klachten die wijzen op corona? Blijf thuis en vraag
iemand anders zonder klachten om hulp.

Check voordat je gaat online of het druk is in de winkel.

Doe je boodschappen met een lijstje en zoveel mogelijk in 
één keer.

Ga doordeweeks of in de ochtend en doe je boodschap-
pen zoveel mogelijk bij jou in de buurt.

Ga alleen.

Toch druk? Kom later terug. Hoe drukker het is, hoe 
moeilijker het is om afstand te houden.

Doe veilig je boodschappen3

2

Maak afspraken

Spreek van tevoren af dat je afstand houdt. 

Spreek van tevoren met elkaar af dat je niet komt als je 
klachten hebt, zelfs bij twijfel over één milde klacht.

Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. Maak een 
afspraak via coronatest.nl of bel 0800-1202.

4

Veilig bij elkaar op bezoek

Geef iedereen een zitplaats op 1,5 meter afstand en zet de stoelen alvast klaar.

Was vaak je handen, ook als je ergens binnenkomt, voor je gaat koken en voor het eten.

Zet een raam open.

Eet van je eigen bord en drink uit je eigen glas.

Herinner elkaar aan de basisregels, zoals afstand houden en in je elleboog niezen.

5  

Kies het huis met de grootste kamer, een ruimte die goed kan 
luchten en waar de minste mensen voor hoeven te reizen.

Kies waar2
Kies met wie

Als je de feestdagen alleen met je eigen huishouden 
viert, bescherm je jezelf én je vrienden en familie tegen 
corona.

Met hoe minder mensen je bent, hoe makkelijker het is 
om afstand te houden en besme�ingen te voorkomen.

Beperk je aantal contacten en ontvang max. 2 gasten 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). Voor de periode 24 t/m 
26 december geldt: ontvang max. 3 personen per dag.

Via videobellen kun je toch op afstand samen met 
anderen zijn. 

1



Gemeentenieuws

Wijziging Regeling tegemoetkoming 
eigen bijdrage kinderopvang 
Het Drechtstedenbestuur heeft in de verga-
dering van 3 december 2020 de gewijzigde 
Regeling tegemoetkoming eigen bijdrage kin-
deropvang vastgesteld. De gewijzigde regeling 
treedt op 1 januari 2021 in werking.

In de gewijzigde regeling wordt de ingangsda-

tum van de tegemoetkoming gesteld op het 
moment waarop de kinderopvang een aan-
vang neemt, met een terugwerkende kracht 
van maximaal 6 maanden. Tevens wordt de 
bevoorschotting van de tegemoetkoming 
achterwege gelaten. Er wordt op basis van de 
offerte kinderopvang direct beschikt.  

Vergunningen & Bekendmakingen

Wijziging Verordening maatwerk-
voorzieningen maatschappelijke  
ondersteuning Drechtsteden  
De Drechtraad heeft in de vergadering van 3 
december 2020 de gewijzigde Verordening 
maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning Drechtsteden vastgesteld. Het 
gewijzigde Besluit treedt op 1 januari 2021 in 
werking.

In de Verordening zijn drie aanpassingen 
gedaan:
1.  De Wmo 2015 regelt per 1 januari 2020 dat 

het college geen maatwerkvoorziening hoeft 
te verstrekken als de cliënt deze beperkin-
gen kan oplossen middels een algemeen 
gebruikelijke voorziening. Nu deze weige-
ringsgrond in de Wmo 2015 is geregeld, 
hoeft deze niet meer in de Verordening 
te staan. Dat is verwerkt in de gewijzigde 
Verordening.

2.  De hoogste rechter, de Centrale Raad van 
Beroep, heeft geoordeeld dat dezelfde 
persoon niet de ondersteuning kan verlenen 
en het persoonsgebonden budget beheren. 

Die dubbelrol staat er aan in de weg dat de 
persoon die de ondersteuning verleent de 
beheerstaken met voldoende afstand en 
kritisch zal kunnen vervullen. In aansluiting 
bij deze rechtspraak is de verordening aan-
gepast. 

3.  Het geldende pgb-tarief voor kortdurend 
verblijf dat wordt geboden door een per-
soon die behoort tot het sociale netwerk 
bedraagt sinds 2015 € 30,00 per etmaal. De 
tekst van de verordening sloot echter niet 
aan bij dat tarief. Dat is in de gewijzigde 
verordening gewijzigd, zodat de tekst van 
de gewijzigde verordening leidt tot het al 
geldende tarief van € 30,00 per etmaal.

Wilt u de Verordening maatwerkvoorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 
inzien, kijk dan op de website van de Sociale 
Dienst Drechtsteden www.socialedienstdrecht-
steden.nl.

Vergunningen & Bekendmakingen
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Wijziging Beleidsregels Participatiewet    
Het Drechtstedenbestuur heeft in de verga-
dering van 3 december 2020 de gewijzigde 
Beleidsregels Participatiewet vastgesteld. De 
gewijzigde beleidsregels treden op 1 januari 
2021 in werking.

Met deze wijzigingen is voor de Baanbonus 
een urencriterium ingevoerd in plaats van uit-
keringsonafhankelijkheid, en zijn de aanvraag- 
en declaratietermijn gewijzigd. 

Ten aanzien van werkbegeleiding zal voor 
de vergoeding aan de werkgever worden 
gevraagd om de extra kosten inzichtelijk te 
maken. Op basis van een toetssteenformule 
wordt dan de hoogte vastgesteld. 

In artikel 9 (herleving) Beleidsregels Krediet-
hypotheek en Pandrecht is 'geldlening' toege-
voegd. 
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Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunningen hebben 
geweigerd: 

Activiteit:   Bouw   
Voor:    het plaatsen van een dak-

kapel op het voordakvlak 
van de woning   

Locatie:    Johan de Wittstraat 10   
Datum besluit:  09-12-2020   
 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenmin-
ste 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). 
       
Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
besloten hebben de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning te verlengen met een 
beslistermijn van 6 weken: 

Activiteit: Bouw   
Voor: het plegen van groot onderhoud aan 
144 portiekwoningen verdeeld over 4 portiek-
flats   
Locatie:    De Savornin Lohmanweg 

4 b   
Datum besluit:   09-12-2020   
 

Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het maken van een dakop-

bouw en het plaatsen van 
een dakkapel   

Locatie:    Noachstraat 3   
Datum ontvangst:  10-12-2020   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een  

bruggetje   
Locatie:   Noord en Landzigt 9   
Datum ontvangst:  10-12-2020   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het inrichten van de bouw-

plaats   
Locatie:   Rietvoorn 37   
Datum ontvangst:  10-12-2020   

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. 
       
Ingetrokken aanvragen 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ingetrokken: 

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het vervangen van bestaan-

de ramen door harmonica-
deuren   

Locatie:   Oost Kinderdijk 177   
Datum ontvangst:  04-10-2020   

Vergunningen en Meldingen, 
woensdag 23 december 2020    


