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Publiekswinkel
Door de maatregel rondom het coronavi-
rus is de Publiekswinkel alleen op afspraak 
beperkt open. Tot voorlopig tot 1 juni
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
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.

Blik op ons college

Beste Alblasserdammers,
Langzaamaan krijgen we steeds meer vrijheden 
terug. En over vrijheid heb ik de afgelopen tijd 
gesprekken gevoerd, veel gesprekken: 75 over 75 
jaar vrijheid en de betekenis daarvan. Het leverde 
mooie gespreksstof op met prachtige, verdrietige 
en waardevolle verhalen. De jongste deelneem-
ster was 8 en de oudste was 91 jaar oud. We kun-
nen nu verhalen optekenen voor de geschiedenis 
van Alblasserdam, zodat deze niet verloren gaan. 

Bombardement 11 mei 1940 herdacht
Een andere betekenisvolle datum voor Alblas-
serdam was 11 mei 1940. Die dag werd ons dorp, 
vooral het centrum en omgeving, vier keer ge-
bombardeerd wat vele verwoestingen aanrichtte. 
Bij deze bombardementen kwamen 28 Alblasser-
dammers om. Afgelopen maandag 11 mei heb-
ben wij die dag uit 1940 op een passende manier 
herdacht. Inwoner Edgar Veen is de initiatiefne-
mer en oprichter van het platform 11mei1940.
nl. Via een virtuele tour kun je door het getroffen 
Alblasserdam van toen een wandeling maken. Als 
lichtpunt en als baken voor Alblasserdam. 

Moodfi lm 75 jaar Vrijheid
Op 11 mei ging ook de Moodfi lm 'Alblasserdam 
ons baken, 75 Jaar Vrijheid' online met prach-
tige beelden over herdenken en vieren. Ik wil 
nogmaals alle deelnemers aan de gesprekken, 
de makers van de virtuele tour en de Moodfi lm 
en iedereen die zich hier belangeloos voor heeft 
ingezet hartelijk bedanken!

Vrijheid terugverdienen
De vrijheden waarnaar we tijdens deze coronape-
riode allemaal verlangen krijgen we niet zomaar 
terug  Ik begrijp dat we er allemaal wel aan toe 
zijn. Maar zoals ik al vaker aangaf, we zijn er nog 
niet. We zitten in een overgangsfase en zullen 
nog langere tijd moeten leven met dit virus. Een 
besmettelijk en gevaarlijk virus waar nog geen 
vaccin voor is. Wat wij kunnen doen is ervoor 
zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt. 
Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid! 
En als we dat voor ogen houden zullen we steeds 
meer vrijheden kunnen terugverdienen. Dat gaat 
niet in éen keer, maar stap voor stap.

Begrip en respect
Wat ik helaas ook waarneem is dat we elkaar 
soms verbaal, bijvoorbeeld in de supermarkt of 
op social media de maat nemen. Ik begrijp dat 
totaal niet, want juist nu in deze moeilijke om-
standigheden is het belangrijk dat we begrip voor 
elkaar tonen en respect voor elkaar hebben. Of in 
ieder geval met elkaar praten in plaats van elkaar 
uitmaken voor van alles en nog wat. Daar wordt 
ons dorp uiteindelijk mooier van. Onze hoogste 
prioriteit is en blijft immers het terugdringen van 

het coronavirus. Want we willen allemaal dat die 
tweede golf ons bespaard blijft, toch?! 

Vermijd drukte
Over het algemeen gaat het goed in het dorp 
met 1,5 meter afstand houden. Maar soms was 
het toch weer drukker op sommige plekken 
in het dorp, zoals bij Makado, Hornbach en de 
Kortlandse Kade. Ik snap best dat we erop uit 
willen als het mooi weer is. Maar mensen, laten 
we ons gezonde verstand blijven gebruiken, zoek 
de drukte alstublieft niet op. Doe de boodschap-
pen alleen en maak er geen uitje van! De boetes 
die uitgedeeld kunnen worden zijn niet mals, het 
gaat om een bedrag van € 400,--. Dat kunnen we 
voorkomen door ons te houden aan de 
maatregelen.

Basisscholen
Inmiddels zijn de (basis)scholen weer begonnen. 
Leraren, ouders en kinderen zijn opgelucht. De 
scholen hebben de afgelopen weken ongelofelijk 
hard hun best gedaan om deze opening in goede 
banen te leiden. En dat werpt zijn vruchten af. 
Ouders komen niet op het schoolplein of in het 
schoolgebouw en de 1,5 meter afstand houden 
zij goed aan. Ook constateer ik dat kinderen 
zoveel mogelijk zelfstandig naar school gaan. 

Buiten sporten
Het buiten sporten breidt zich steeds meer uit 
nu ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten kan 
bewegen en sporten op 1,5 meter. Dat maakt 
veel mensen blij.

Initiatieven
Deze periode zie ik ook steeds meer mooie initia-
tieven ontstaan en ook veel creativiteit. Bijvoor-
beeld de balkongym voor de bewoners van de 
Kraanbaan, georganiseerd door het ABC-team en 
de SWA (Stichting Welzijn Alblasserdam) met veel 
enthousiaste deelnemers. Daarnaast zie ik ook 
steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan 
tussen binnen- en buitensportclubs. En sport-
scholen die nu nog dicht zijn, geven bijvoorbeeld 
buiten op afstand bootcamps.

Beste mensen, ik weet dat het wat vraagt van 
ons allemaal maar houd 
vol en steun of help 
elkaar waar nodig. Die 
betrokkenheid bij elkaar 
is waar ons dorp sterk 
in is en waar ons college 
trots op is!

Hartelijke groet,
Uw burgemeester 
Jaap Paans

Ziet u een eikenprocessierups of een nest 
van deze rupsen in een boom? Meld het 
dan! Op de website van de gemeente staat 
een kaart met alle eikenbomen. Daarop is 
te zien over welke bomen een melding is 
gedaan. Wie een nog niet gemeld nest ziet, 
kan dit direct doorgeven via Fixi.nl.

Boom met rood/wit lint
Als de boomverzorgers van de gemeente 
een nest constateren, markeren zij dit met 
rood/wit lint met daarop de afbeelding van 
eikenprocessierups. Vervolgens gaat een 
gespecialiseerd boomverzorger zo snel 
mogelijk aan de slag met het verwijderen 
van de rupsen en de nesten. De meest 
risicovolle locaties, zoals bij speelplaatsen, 
sportvelden en scholen komen als eerste 
aan de beurt.

Haartjes veroorzaken jeuk
Iedere rups draagt heel veel zogenoemde 
brandharen. Als deze zich via de lucht ver-
spreiden, kan dat leiden tot gezondheids-
klachten, zoals jeuk, huiduitslag, irritatie 
aan de ogen of aan de luchtwegen. De 
rupsen zijn ongeveer 2 cm lang en verplaat-
sen zich in groepen. De overlast is vorig 
jaar landelijk behoorlijk toegenomen ten 
opzichte van voorgaande jaren. 

De eerste nesten zullen binnen nu en twee 
weken verschijnen. In juni valt een piek te 
verwachten.

Preventie
In april van dit jaar heeft de gemeente al 
maatregelen getroffen tegen de eikenpro-
cessierups. Er zijn 100 nestkasten voor 
zangvogels, 100 kasten voor vleermuizen 
en 100 insectenhotels geplaatst. Met name 
koolmezen, vleermuizen en sluipwespen 
zijn natuurlijke vijanden van de rups.

Kaart met aangetaste bomen
De kaart met eikenbomen staat op 
www.alblasserdam.nl/eikenprocessierups. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
bomen zonder nest (donkergroen), bomen 
met nest (rood) en nog te controleren 
meldingen (lichtgroen). Wethouder Peter 
Verheij: "Door de kaart weten inwoners 
welk gebied ze kunnen mijden om niet in 
contact te komen met de brandharen. Ook 
weten ze of een melding al bekend is bij de 
gemeente. Dankzij de meldingen kunnen 
wij eerder in actie komen. We gebruiken 
de kaart ook om een beeld te krijgen van 
waar we volgend jaar nog meer preventieve 
maatregelen kunnen treffen." 

Maak melding van eikenprocessierups

Nieuws

Dinsdag 26 mei vergadert de gemeenteraad 
van Alblasserdam. Agenda en stukken treft u 
vanaf donderdag 21 mei aan in het 

Raadsinformatiesysteem op de website van de 
gemeente, www.alblasserdam.nl.

Raads- en commissievergaderingen

Gemeenteraad vergadert
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'Klant met tevreden gevoel naar huis laten gaan'

Een paspoort aanvragen, uw rijbewijs laten verlengen of geboorteaangifte doen? Voor dit 
en meer kunt u vanaf dinsdag 2 juni terecht in De Rederij. Daar vindt u de Publiekswinkel 
'nieuwe stijl'. Een gastheer of gastvrouw staat klaar om u te ontvangen en rust niet tot u 
antwoord heeft op al uw vragen.

Dienstverlening staat centraal in De Rederij, 
zoals het volledig vernieuwde gemeentehuis 
gaat heten. Dat zullen bezoekers zien en 
merken. ,,Het heeft een heel andere sfeer dan 
het oude gemeentehuis'', zegt Jacqie Roozend-
aal, projectleider verhuizing Gemeentewinkel 
Alblasserdam ,,Daar kwam je alleen als het 
nodig was. Het nieuwe gebouw is meer open 
en wil een huis zijn waar inwoners zich thuis 
voelen. In De Rederij kunnen mensen een 
boek lenen bij de bibliotheek, iets lezen onder 
het genot van een kop koffi  e of even wat werk 
doen. Het wordt ingericht met warme materi-
alen zoals hout en planten.''

Dienstverlening Drechtsteden
Net als haar collega's Erica Broekhof en 
Wilma Gerritse werkt Jacqie Roozendaal voor 
Dienstverlening Drechtsteden. Deze organisa-
tie werd in 2016 in het leven geroepen om de 
gemeentewinkels in Alblasserdam, Dordrecht, 

Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht te runnen. 
,,Wij zijn specialisten op het gebied van bur-
gerzaken'', legt Erica Broekhof, teammanager 
balie en ontvangst uit. ,,Door die kennis bij 
één organisatie te bundelen, kunnen meer-
dere gemeenten daarvan profi teren.'' 
De medewerkers van Dienstverlening Drecht-
steden werken voor maximaal 2 gemeenten 
,,Zo hoeven bezoekers niet steeds aan nieuwe 
gezichten te wennen en kunnen de medewer-
kers goed vertrouwd raken. Elke gemeente 
heeft bijzonderheden. Als je in Alblasserdam 
achter de balie zit moet je bijvoorbeeld wel 
weten wat de Paardenmarkt is.'' 

Ontvangst door gastvrouw of gastheer
De Gemeentewinkel is weer op de begane 
grond te vinden, maar daar houdt de vergelij-
king met de oude Publiekswinkel wel op. 
De vier balies van vroeger hebben plaats 
gemaakt voor een receptie, twee balies en een 

spreekkamer. Ook nieuw is de gastvrouw of 
gastheer die de bezoekers ontvangt. 
,, Zij zijn hét gezicht van De Rederij'', aldus 
Jacqie Roozendaal.
,,Zij zorgen ervoor dat bezoekers zich wel-
kom, op hun gemak en thuis voelen. Zij zijn 
hartelijk, gastvrij, actief en duidelijk. Tijdens 
kantoortijden (8:30-17:30 uur) is er altijd een 
allround gastvrouw aanwezig. Deze gastvrouw 
heeft gedegen kennis van de gemeente en van 
de andere de organisaties in De Rederij.'' 

Privacy
Bij de verbouwing is aan de privacy van de be-
zoekers gedacht, vervolgt Jacqie Roozendaal. 
,,De 'loketten' hebben houten deuren die open 
gaan tijdens openingstijden. De deuren zijn 
aan de binnenkant bekleed met stof. Waar-
door er letterlijk meer privacy is en het geluid 
minder ver draagt. In de spreekkamer kunnen 
we even met mensen apart gaan zitten.''

Deskundig en enthousiast
De medewerkers kijken ernaar uit om in de 
nieuwe locatie aan de slag te gaan, al zal het 
ook even wennen zijn, zegt Wilma Gerritse. 
Zij is verantwoordelijk is voor het reilen en 
zeilen op de locatie Alblasserdam. ,,We heb-
ben de afgelopen 2 jaar met veel plezier in de 
tijdelijke Publiekswinkel aan de Cortgene 9a 
gewerkt. Daar hadden we een soort huiska-
mergevoel. 

In de nieuwe Gemeentewinkel zitten we als 
baliemedewerkers en backoffi  cemedewerkers 
in één ruimte die niet zo groot is. Dat is wen-
nen voor ons. Maar natuurlijk kunnen bezoe-
kers  zoals altijd rekenen op onze deskundig-
heid en ons enthousiasme.''

Afspraak
De Gemeentewinkel werkt in principe alleen 
op afspraak. Door het coronavirus geldt die 
regel nog wat strakker. Hoe de dienstverlening 
er vanaf 2 juni uitziet, hangt af van de corona-
maatregelen. ,,Wij helpen nu alleen de klanten 
die een afspraak hebben voor spoedeisende 
zaken. Maar als het nodig is, zoeken we met 
de klant naar een passende oplossing.'', legt 
Wilma Gerritse uit. ,,In het verleden hebben 
wij altijd alle klanten, met en zonder afspraak, 
geholpen. Soms moesten mensen dan iets 
langer wachten, maar blijkbaar hebben ze dat 
er voor over.'' 
Het 'samenwonen' met andere organisaties 
lijkt de dienstverleners leuk. ,,Je hebt allemaal 
hetzelfde doel: De klant met een tevreden 
gevoel naar huis laten gaan'', zegt Wilma Ger-
ritse. ,,Bovendien kun je elkaar helpen en veel 
van elkaar leren.''

Kloppend hart van Alblasserdam

De grondige renovatie van het gemeente-
huis is bijna klaar. Behalve de gemeente 
trekt de bibliotheek er in. De politie krijgt 
er een uitvalsbasis en er komt een gezellig 
werkcafé. 

Het nieuwe huis met de naam De Rederij 
wordt een plek om elkaar te ontmoeten, 
om informatie te vinden en mee te doen 
aan activiteiten: het kloppend hart van 
Alblasserdam. De offi  ciële opening is in het 
najaar, na de renovatie van het plein.

Nieuws

VERHUISBERICHT
De gemeentewinkel gaat verhuizen,  
daarom zijn wij op vrijdag 29 mei a.s. 
gesloten. Op dinsdag 2 juni staan wij  
weer voor u klaar in ons verbouwde 
gemeentehuis (De Rederij)  
aan Cortgene 2. 
 

LET OP! Onze gemeentewinkel is door de 
maatregelen rondom het coronavirus voorlopig 
beperkt open en woensdag en vrijdag dicht. U 
bent voor dringende zaken en alleen op afspraak 
welkom! Voor meer informatie, kijk op  
www.alblasserdam.nl of bel 14 078. 

6 mei 2020

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.

1 september :

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli:

STAP 4STAP 3STAP 1

11 mei:

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

Basisregels voor iedereen

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

 

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

 Musea

Voortgezet onderwijs

In het openbaar vervoer
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht. Reis niet onnodig 
en mijd de spits. 

1 juni:

STAP 2

Praktijklessen en 
examens MBO 
vanaf 15 juni.

Versoepeling hoger 
onderwijs wordt 
onderzocht.

Jacqie Roozendaal (links) en Wilma Gerritse voor 
De Rederij waar nu nog wordt gewerkt door bouwvakkers. 
Vanaf dinsdag 2 juni is hier de Gemeentewinkel te vinden.
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Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een dakka-

pel op het linker zijdakvlak 
van de woning   

Locatie:   Kade 11
Datum besluit:  05-05-2020   

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). 

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 vervangen van de 

bestaande beschoeiing   
Locatie:    Kavel 329 project Klein 

Alblas, waterhoven Oost   
Datum besluit:  04-05-2020   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het realiseren van een 
tuinkamer   

Locatie:   Cortgene 115    
Datum besluit:  05-05-2020   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het verhogen van de kap op 
de aanbouw   

Locatie:   Prinses Marijkestraat 26   
Datum besluit:  07-05-2020   

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

Activiteit:   Bouw, Inrit/Uitweg, 
Reclame   

Voor:    het bouwen van nieuw 
bedrijfsverzamelgebouw   

Locatie:   Staalindustrieweg ong.  
Datum ontvangst:  04-05-2020   

Activiteit:   Roerende zaken 
(Regulier) 

Voor:    het realiseren van een 
tijdelijke opslag   

Locatie:   West Kinderdijk 203 
Datum ontvangst: 08-05-2020   

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. 
   
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvraag voor een omgevingsvergun-
ning buiten behandeling hebben gelaten: 

Activiteit:  Bouw 
Voor:    het realiseren van een dak-

terras van een aluminium 
balustrade en doorzichtig 
en wit glas   

Locatie:   Kraanbaan 3  
Datum ontvangst:  05-05-2020   

Vergunningen en Meldingen, 
woensdag 20 mei 2020 
       
       

Bekijk meer tips over veilig gedrag in het verkeer > maakeenpuntvannul.nl/meedoen

Wist je dat…
1  Ongeveer 1 op de 3 dodelijke verkeersongelukken komt door te hoge snelheid?

2  Als iedereen in Nederland zich aan de snelheidslimiet houdt we 25 tot 30% minder 
letselslachtoffers hebben?

3   Jaarlijks ongeveer 10 voetgangers en fietsers overlijden door overtredingen van 10 tot 
15 km boven de limieten van 30 en 50 km/u? Zo’n 200 mensen komen zwaargewond in 
het ziekenhuis.

4  Een botsing met 50 km/u gelijk staat aan een val van 10 meter? 
 Dit is bijvoorbeeld vanaf de 3e verdieping van een flatgebouw.

5   De remweg niet verkort wordt met ABS maar de auto alleen beter bestuurbaar houdt?

Check daarom, uiteraard wel met aandacht voor de weg, regelmatig je snelheid. 
Zo rijd je nooit ongemerkt te hard.

Regels en boetes
In Nederland gelden, tenzij door verkeersborden anders is aangegeven, de volgende 
toegestane maximumsnelheden:
• binnen de bebouwde kom: 50 kilometer per uur
• buiten de bebouwde kom: 80 kilometer per uur
• op autowegen: 100 kilometer per uur
• op autosnelwegen overdag: 100 kilometer per uur
• op autosnelwegen ‘s avonds en ‘s nachts: 130 kilometer per uur

De boetes voor snelheidsovertredingen variëren van € 11,- tot € 396,- en zijn afhankelijk van 
de snelheidslimiet, de overtreding en het voertuig waarin je rijdt. 
De boetes zijn te vinden in de boetebase van het Openbaar Ministerie.

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor:  
Omschrijving:   het houden van een collecte 

voor de Dierenbescherming 
van 27 september t/m 3 
oktober 2020

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  04 mei 2020
Zaaknummer: Z-20-370913

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet eens is 
met dit besluit, binnen zes weken na dagtekening 
ervan schriftelijk bezwaar maken bij de Burge-
meester van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA 
Alblasserdam. 

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht moet het bezwaarschrift onderte-
kend 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 aan-
leiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen.

DE VACATURE
De gemeente Alblasserdam vindt het 
belangrijk dat inwoners en cliënten mee-
denken over het sociaal beleid. Daarom is 
begin 2018 de brede Adviesraad voor het 
Sociaal Domein van start gegaan. Onafhan-
kelijkheid, integraal denken en samenwer-
king met lokale en regionale netwerkpart-
ners zijn de kernwaarden van de nieuwe 
Adviesraad. De Adviesraad geeft het College 
van B & W gevraagd en ongevraagd advies. 
We zoeken nog enkele enthousiaste en 
capabele leden voor de portefeuilles WMO 
(liefst achtergrond ouderen), Jeugd en 
Participatiewet. 

Wie zoeken wij?
In het kort zoeken wij inwoners van Alblas-
serdam: 
•  met een brede belangstelling en inhoude-

lijke kennis van een van de drie aan-
dachtsgebieden

• die goed kunnen samenwerken
•  die snel signalen kunnen oppikken en 

contacten met de achterban onderhouden
•  die de verzamelde ervaringen van ande-

ren en knelpunten kunnen vertalen naar 
aanbevelingen

•  die niet verbonden zijn aan de gemeente 
of organisaties die gemeentelijke subsidie 
krijgen

•  met voldoende tijd om stukken te lezen, 
contacten te leggen met burgers en 
groepen in Alblasserdam en vergaderin-
gen bij te wonen (meestal ’s avonds, soms 
overdag) 

•  ervaring met sociale media is zeer 
welkom.

Wat bieden wij u?
•  interessant vrijwilligerswerk dat u de 

mogelijkheid geeft om mee te denken en 
te adviseren op diverse terreinen van het 
sociaal beleid 

• deskundigheidsbevordering
• onkostenvergoeding
•  samenwerking met andere enthousiaste 

leden

Interesse? 
Meld u zich dan voor 11 juni 2020 aan bij 
Ayrton Lopes, ambtelijk secretaris van de 
Adviesraad Sociaal Domein met een korte 
motivatie en CV. 
E-mail: asdablasserdam@gmail.com
www.adviesraadsociaaldomeinalblasserdam.nl

De voorzitter en een lid van de Adviesraad 
bekijken alle reacties en nodigen kandi-
daten uit voor een kennismakingsgesprek 
in juni. Na voordracht door de Adviesraad 
benoemt het College van B&W leden 
(in principe) voor een periode van 4 jaar. 

De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam zoekt: 

actieve netwerkers met sociaal hart

Vacature
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