
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 24 juni 2020

Postadres:  Postbus 2, 
2950 AA Alblasserdam

Bezoekadres:  Cortgene 2,
 2951 ED 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) 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 ons college

Beste Alblasserdammers,
Zo langzamerhand merken we allemaal 
de gevolgen van de versoepelingen van de 
coronamaatregelen. Ik merk ook dat mensen 
wat losser worden, vooral waar het gaat om 
afstand van elkaar te houden. En dat is echt 
niet de bedoeling, die teugels mogen we echt 
nog niet laten vieren. Of zoals minister Hugo 
de Jonge zei tijdens zijn laatste persconferen-
tie: "Wij zijn wel klaar met het virus, maar het 
virus is nog niet klaar met ons." Dat zien we 
nu ook weer aan een nieuwe besmettingsgolf 
in Peking. Volgens mij zitten daar niet op te 
wachten en blijven de maatregelen vanuit het 
rijk belangrijk om na te leven, waaronder de 
1,5 meter afstand van elkaar. 

Stenengooier opgepakt
Wellicht herinnert u zich dat ik in een van mijn 
vorige weekbrieven berichtte over een jongere 
die stenen gooide naar een Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar (BOA) in het Lamme-
tjeswiel. Deze jongere is inmiddels door de 
politie opgepakt. Naast zijn aanhouding staat 
deze jongere samen met zijn ouders nog een 
gesprek met mij te wachten. Want ik herhaal: 
van onze hulpdiensten: politie, brandweer, 
ambulancemensen en BOA's blijf je af! 

Opruimen afval Ponykade
Vorig weekend tijdens mijn rondje door het 
dorp liep ik ook langs de Ponykade. En helaas 
was het daar weer een rommel met overal 
afval, achtergelaten door diegenen die wel 
de lusten, maar niet de lasten willen van een 
aangenaam verblijf daar. Daarom heb ik zelf 
met een aantal mensen de handen uit de 
mouwen gestoken, ik liep er toch, en de boel 
opgeruimd simpelweg door het afval in de 
daarvoor bestemde afvalcontainers te depo-
neren. Mensen houd ons dorp schoon! Heb je 
afval? Doe dit dan in de afvalbakken of neem 
het mee naar huis en neem een voorbeeld 
aan de omwonenden van de Ponykade, die er 
steeds voor zorgen dat dit gebied weer netjes 
wordt! 

Smit Mode
Dat het coronavirus en de maatregelen ons 
als inwoners en ondernemers raken, blijkt 
ook uit het bericht dat ons bereikte over het 
faillissement van het van oorsprong Alblasser-
damse familiebedrijf Smit Mode. Het gemeen-
tebestuur wenst de eigenaren en directie van 
Smit Mode en het personeel veel sterkte toe 
en hoopt op een doorstart voor alle achttien 
fi lialen.

Havenfestival
Het coronavirus heeft ook impact op de 

(geplande) evenementen en activiteiten in het 
dorp. Zo heeft het bestuur van het Havenfes-
tival besloten dat de viering van het jubileum-
jaar '30 jaar Havenfestival' in september niet 
doorgaat. Voor velen van ons een teleurstel-
ling, maar het is wel een begrijpelijk besluit. 
Want dit festival, dat naast Alblasserdammers 
ook regionale bezoekers trekt, vergt een lang-
durige voorbereiding van vele vrijwilligers en 
diverse partijen. Vanwege het jubileum wilde 
het Havenfestivalbestuur er iets bijzonders 
van maken. Daar moeten we nu nog een 
jaartje op wachten. Misschien dat er nog klein-
schalige activiteiten in het dorp plaatsvinden, 
daar wordt nog over nagedacht en zullen we 
ongetwijfeld meer over horen.

Buitenspeeldag 
Het ABC team en Jeugdpunt kijken net als 
het college en veel kinderen terug op een 
zeer geslaagde Buitenspeeldag op woensdag 
10 juni jl. Kinderen konden deelnemen aan 
verschillende activiteiten en deden dat ook 
volop. Complimenten voor het ABC-team en 
Jeugdpunt!

Zomerpaspoort
Ben je tussen de 4 en 18 jaar en blijf je deze 
zomer thuis? Geen nood, je hoeft je niet te 
vervelen! Het ABC-team en Jeugdland Alblas-
serdam werken samen met allerlei partijen in 
het dorp aan een Zomerpaspoort. Dat is een 
programma met leuke en uitdagende activitei-
ten voor jullie allemaal. Vanaf 6 juli om 20.00 
uur staat het programma online, dus houd de 
website van het ABC-team in de gaten!
Beste mensen, vol verwachting kijk ik weer uit 
naar de volgende persconferentie van onze 
minister-president Mark Rutte en minister 
Hugo de Jonge op 24 juni en de eventuele 
versoepelingen die zij ons hopelijk weer kun-
nen aankondigen. Tot die tijd zeg ik: Houd vol, 
let een beetje op elkaar en help elkaar - met 
afstand - waar nodig!

Zonnige groet,

Jaap Paans
Uw burgemeester

Barbecue gezellig, gezond en op afstand
Mooie, lange zomeravonden zijn ideaal om 
gezellig met elkaar te barbecueën. Met wat 
kleine aanpassingen, kunt rookvrij barbecue-
en. Dat is beter voor uw gezondheid en prettig 
voor de buren.

Roet en fi jnstof
Bij het barbecueën op houtskool en briketten 
is er vaak onvolledige verbranding. Dit levert 
rook met roet en fi jnstof op die de lucht-
kwaliteit aantast en geuroverlast kan geven. 
Astma- en COPD-patiënten kunnen het extra 
benauwd krijgen door deze rook. 

Als vet op de kolen druipt, ontstaan vlam-
men en brandt vlees (gedeeltelijk) aan. Zwart 
verbrand vlees en de rook die daarbij vrijkomt 
bevatten o.a. Polycyclische Aromatische Kool-

waterstoffen ofwel PAK’s. Verschillende van 
deze PAK’s zijn kankerverwekkend.

Met de volgende tips kunt u gezond en 
veilig barbecueën:
1.  Gebruik kokosbriketten of gezuiverde 

houtskool
2.  Gebruik bruine eco-aanmaakblokjes
3.  Steek de barbecue minstens één uur van 

tevoren aan
4.  Vang vet en marinade op
5.  Laat uw barbecue rustig uitdoven
6.  Houd rekening met de windrichting

En in deze tijd houdt u natuurlijk 1,5 meter 
afstand van mensen die niet bij u in huis 
wonen. Lees meer op www.alblasserdam.nl/
luchtkwaliteit.

Nieuws

BBQ bewust,
BBQ rookvrij!

TIP BBQ eens opBBQ eens op
KOKOSBRIKETTEN

Kijk voor meer tips op
alblasserdam.nl/luchtkwaliteit

1,5 M
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Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het uitbreiden van de  

woning met een uitbouw 
en een terras   

Locatie:   Oost Kinderdijk 353   
Datum besluit:  09-06-2020   

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). 

Ingediende aanvragen om een 
omgevingsvergunning 
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 plaatsen van drie  

vlaggenmasten   
Locatie:   Van Eesterensingel 197   
Datum ontvangst:  08-06-2020   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO   
Voor:    het verzoek om wijziging 

gebruik van het bestem-
mingsplan   

Locatie:   Edisonweg 50 b   
Datum ontvangst:  06-06-2020   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het plaatsen van een stalen 
trap   

Locatie:   Nabij Haven 4, (Landvast)
Datum ontvangst:  12-06-2020   
 
Activiteit:   Grondwaterbescherming, 

Roerende zaken, Werk of 
werkzaamheden uitvoeren   

Voor:    het aanleggen van 
 gasleidingen   

Locatie:    Van Gogh plantsoen en 
Kortland nabij nr. 38

Datum ontvangst:  10-06-2020   
 
Activiteit:  Inrit/Uitweg   
Voor:    het realiseren van een 

parkeerplaats in voortuin   
Locatie:   Meursingstraat 6
Datum ontvangst:  08-06-2020   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het gebruik van de open-

bare weg voor het inrichten 
van een bouwplaats

Locatie:   Wilgenplein 2
Datum ontvangst:  10-06-2020   
 
Activiteit:   Werk of werkzaamheden 

uitvoeren   
Voor:    het aanleggen van een 

waterleiding   
Locatie:   Vlashof nabij 7   
Datum ontvangst:  08-06-2020   
 
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 aanvraag voor een omgevings-
vergunning is ingetrokken: 

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO  

Voor:    het verzoek om wijziging 
gebruik van het bestem-
mingsplan   

Locatie:    Nieuwland Parc  
Alblasserdam   

Datum ontvangst:  26-05-2020   
  
Vergunningen en Meldingen, 24 juni 2020 

De gemeente krijgt geregeld meldingen over 
onbeheerde recreatievoertuigen en aanhang-
wagens die langere tijd geplaatst staan op de 
openbare weg. Dit zorgt voor overlast, irritaties 
en geeft vaak extra parkeerdruk omdat ze een 
parkeervak bezet houden. Daarom heeft de 
raad in haar vergadering van 17 december 

2019 de Wegsleepverordening Alblasserdam 
vastgesteld. De verordening beschrijft de 
werkwijze van de gemeente bij het wegslepen 
van voertuigen. De verordening is na te lezen 
via onze website: www.alblasserdam.nl. De 
Wegsleepverordening is op 1 januari 2020 in 
werking getreden.
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Overlast door onbeheerde voertuigen

Gemeenteraad houdt algemene 
beschouwingen
De gemeenteraad van Alblasserdam houdt 
woensdag 8 juli algemene beschouwingen op 
de Perspectiefnota 2021. De raadsvergadering 
start om 16.30 uur en zal live te volgen zijn op 

het Youtube kanaal van de gemeente Alblas-
serdam. Insprekers kunnen zich tot 8 juli 
12.00 uur aanmelden bij de griffie via  
griffier@alblasserdam.nl

Raads- en commissievergaderingen

Vraag uw toeslagen op tijd aan
In 2020 heeft de Belastingdienst regels 
veranderd. Hierdoor heeft u mogelijk recht 
op toeslagen, ook als uw inkomen boven de 
vroeger vastgestelde grens ligt. Zorg dat u de 
toeslagen op tijd aanvraagt. 

Kindgebonden budget
Misschien kunt u bijvoorbeeld een kindge-
bonden budget krijgen. Deze toeslag neemt 
langzaam af als uw inkomen stijgt. Maar bij 
welk inkomen het nul is, hangt af van het aan-
tal kinderen en hun leeftijd. Of u wel of geen 
toeslagpartner hebt speelt ook mee.

Kinderopvangtoeslag
De meeste toeslagen moet u aanvragen vóór 
1 september van het volgende jaar. Om de 
toeslagen te krijgen over 2019 heeft u dus tot 
1 september 2020 de tijd. Er is één uitzonde-
ring: kinderopvangtoeslag moet u aanvragen 
binnen 3 maanden na de maand waarin uw 
kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Hulp bij het aanvragen 
Voor het aanvragen en veranderen van 

uw toeslagen kunt u terecht bij de Sociaal 
Raadslieden van de Stichting Welzijn Alblas-
serdam. Zij zijn bereikbaar op 078-20 21 220 
of via info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl. 
Om toeslagen aan te vragen heeft u een Digi-d 
nodig. De Sociaal Raadslieden kunnen dit voor 
u opvragen.

Nieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

Bekendmaking wet milieubeheer
Op 5 juni 2020 hebben wij gegevens ontvangen 
in het kader van het "Activiteitenbesluit milieu-
beheer". Het gaat over het oprichten van een 
tijdelijke opslagvoorziening voor de opslag van 
machines en bestratingsmaterialen, gelegen 
aan de West Kinderdijk 203 te Alblasserdam. 
Deze melding is afgehandeld onder zaaknum-
mer Z-20-374365.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, 
onder verwijzing naar het zaaknummer, inlich-
tingen worden ingewonnen bij de Omgevings-

dienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 
85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat 
deze bekendmaking uitsluitend een informa-
tief karakter heeft.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders
 van Alblasserdam
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid.

Vergunningen & Bekendmakingen

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen (art. 2.22 
wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Naam Geboren Datum uitschrijving
Bódi, M 05-05-1993 14-05-2020
Dagina, Z 22-11-1961 14-05-2020
Jantyik, J 28-08-1973 14-05-2020
Yahia, A 07-11-1997 14-05-2020

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet meer juist. Een nieuwe ver-
blijfplaats 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.
Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW 
en pensioen.

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 bekendma-
king.

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 (bij-
voorbeeld een kopie van deze publicatie); de reden waarom u bezwaar maakt; het telefoonnummer 
waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.


