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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 de raad

Begroting 2021
Als raad hebben we 
uitvoerig gesproken 
over de begroting voor 
2021. Dat was digitaal, 
maar desondanks zeer 
dynamisch. We lichten 
er vier punten uit: 1. 
We zijn tevreden over 
het feit dat de lasten-
verzwaring voor de 
burgers de komende 
jaren beperkt blijft. 
2. Als CDA willen we de sporttarieven gelijk 
houden. Sport is gezond, sociaal en moet 
voor iedereen toegankelijk zijn. Het amende-
ment heeft het niet gehaald. 3. We dringen 
aan op regionale en landelijke maatregelen 
om de kosten voor jeugdzorg te beperken. 4. 
Volgende week bespreken we de bereikbaar-
heid van de Rederij. De belofte om de opgang 
bij Nedersassen toegankelijker te maken voor 
senioren en minder validen, moet nog worden 
ingelost. We hebben op dit punt een voorbe-
houd gemaakt ten aanzien van de begroting.

Begroting
Na een lang debat is 
de begroting voor de 
gemeente Alblasser-
dam vastgesteld. De 
belangrijkste uitkomst 
is dat er ruimte in de 
begroting is gezocht 
om de OZB niet verder 
te verhogen. In de 
begroting is vooral 
gekeken naar de 
ambities in de buitenruimte, het stoppen met 
brugcoaches en een herziening van de sport-
tarieven vanaf 2022. Dat laatste kan ertoe lei-
den dat veel burgers toch meer moeten gaan 
betalen. Als CU juichen we dat niet toe, want 
sport en beweging zijn belangrijk en moeten 
voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Voor 
de brugcoaches wordt voor het einde van het 
huidige schooljaar een andere manier van be-
kostiging gezocht door de wethouder. Als CU 
zijn we erg benieuwd of dit gaat lukken. Voor 
ons is het belang van brugcoaches evident, 
met name voor jongeren.  

VANG-doelstelling 
restafval
Van Den Haag moet 
iedere gemeente 
gaan voldoen aan de 
VANG-doelstelling. 
Wat is dat? Dat is het 
aantal kilo restafval 
dat per persoon per 
jaar in de gemeente 
wordt opgehaald. 
Doel is om op maxi-
maal 100kg restafval 
per persoon te komen. De rest van je afval 
moet je dus gescheiden inleveren. Wat als we 
dat niet halen? Voor het extra restafval gaan 
we meer heffi  ng betalen die u terug gaat zien 
in een tariefstijging of via de invoering van een 
nieuwe manier van betalen. D66 wil niet dat 
inwoners gaan betalen per zak restafval die 
wordt aangeboden. Wij willen voorkomen dat 
deze maatregel volgend jaar wordt doorge-
voerd. Daar hebben we ieders hulp bij nodig! 
Help ons beter afval te scheiden. Doet u het 
niet voor het milieu, doe het dan voor uw 
portemonnee! 

Zorg voor elkaar
Hoe gaat het met u? 
Voor sommigen is de 
angst voor het coro-
navirus heel dichtbij. 
Omdat dierbaren 
ziek zijn, of heel bang 
zijn het te worden. 
Deze week zijn bij 
IHC 270 medewer-
kers ontslagen. Wat 
een heftig bericht, 
tegelijkertijd goed om 
te lezen dat de gemeente wil helpen om voor 
deze medewerkers een nieuwe werkplek te 
vinden. Tijdens de Begrotingsraad constateren 
we dat een meerderheid wil dat brugcoaches 
in Alblasserdam hun uitstekende werkzaam-
heden blijven voortzetten. Maar dit moet dan 
wel op een andere manier bekostigd gaan 
worden, bijvoorbeeld via het onderwijs. Als 
PvdA blijven we strijden om de brugcoaches 
voor kwetsbare kinderen te behouden. Zij 
zijn immers in staat om te voorkomen dat die 
alsnog in de jeugdhulp terecht komen. Blijf 
gezond en zorg voor elkaar.

Sluitende begroting
Na 2 avonden ver-
gaderen stemde de 
Alblasserdamse raad 
unaniem in met een 
structureel sluitende 
begroting voor het jaar 
2021. Geen gemakke-
lijke opgave. Wanneer 
het dan toch gelukt is, 
is een compliment aan 
het college zeker op 
z’n plaats. Veel gemeenten kiezen er voor om 
de OZB (fors) te laten stijgen. College en raad 
kiezen niet voor een extra lastenverzwaring. 
Als SGP-fractie stellen we dit besluit zo lang 
mogelijk uit. Wat doen we wel? We zetten onze 
reserves in én we kiezen er voor om onze 
ambities bij te stellen, uit te stellen of zelfs te 
schrappen. Voor de brugcoach gaan we op 
zoek naar een nieuwe manier van fi nancieren. 
Er is ook reden tot zorg. Wordt de kanteling 
binnen het sociaal domein gerealiseerd en 
welke impact heeft corona op onze lokale 
begroting?

Pittige begroting
Het lukt maar niet 
om de kosten in het 
sociaal domein te 
beheersen. Daardoor 
moeten we nu een 
fl inke greep doen 
in de gemeentelijke 
spaarpot en snijden 
in de kosten. Omdat 
de effecten van de co-
ronacrisis nog moeten 
komen is een lichte 
verhoging van de lasten toch onontkoombaar. 
De VVD wil voorkomen dat uw lasten verder 
omhoog gaan. Dat vraagt dat er verder keuzes 
gemaakt moeten worden in de uitgaven. Dat 
leverde pittige discussies op. Met resultaat; 
een voorgenomen verhoging van de afvalstof-
fenheffi  ng ging van tafel. Dat is goed nieuws 
voor uw portemonnee. 

PvdA – 
René Zonnebeld 

CDA – 
Margreet de Deugd 

D66 – Ramon Pardo 
Kruidenier 

CU – Teus Stam 

SGP – Jaco Brand 

Heeft u vragen over geld of over toeslagen? 
Vanaf 1 januari 2021 gaat u daarvoor niet 
meer naar de Sociale Dienst Drechtsteden 
in Dordrecht. In plaats daarvan kunt u 
terecht bij de Sociaal Raadslieden van de 
Stichting Welzijn Alblasserdam.

Vragen
Zoals u weet valt de gemeente Alblas-
serdam onder de Drechtsteden. Praktisch 
gezien houdt dit in dat u voor een aantal 
vragen naar Dordrecht moet. 
Vanaf 1 januari 2021 zijn er wat verande-
ringen. Zo is er voor Alblasserdam geen 
Adviseur Geldzaken meer binnen de Sociale 
Dienst Drechtsteden. Daarom kunt uw vra-
gen over geld en toeslagen vanaf 1 januari 
stellen aan de Sociaal Raadslieden.

Contact
U vindt de Sociaal Raadslieden aan
Cortgene 20 bij de Stichting Welzijn 
Alblasserdam. Maak een afspraak, via de 
mail info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl  
nl/ tel: 06-28948042) of met Vivenz
(www.vivenz.nl/ tel: 088-1237007).

Vragen over geld? 
Stel ze aan de
Sociaal Raadslieden

VVD – Herman Verweij 

Nieuws

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 24 november. Agenda en stukken treft u vanaf donderdag 19 november aan in het Raadsinformatiesys-
teem (RIS) op de website van de gemeente Alblasserdam (www.alblasserdam.nl). Wilt u inspreken bij de raad? Meld dit dan zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk dinsdag 24 november 16.00 uur, bij griffi  er@alblasserdam.nl, dan ontvangt u nadere informatie.         

Raads- en commissievergaderingen

Dorp met karakter
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Vergunningen & Bekendmakingen

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 plegen van groot on-

derhoud aan 144 portiek-
woningen verdeeld over 4 
portiekflats   

Locatie:    De Savornin Lohmanweg 
4 b    

Datum ontvangst:  03-11-2020   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:    het kappen van een dode 

berk   
Locatie:   Vijverhof 5   
Datum ontvangst:  31-10-2020   

 Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het wijzigen van de gasfles-

senopslag   
Locatie:   Marineweg 1   
Datum ontvangst:  02-11-2020   

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, 
18 november 2020  

Nieuws Vergunningen & Bekendmakingen

Aanvraag omgevingsvergunning 
Schenk-Papendrecht B.V.
Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Alblasserdam maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht op 15 oktober 2020 een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft 

ontvangen van Schenk-Papendrecht B.V. Het 
betreft een milieuneutrale verandering .

Locatie: Nieuwland Parc 112/113 Alblasserdam

Hulp bij kindertoeslagaffaire  
Heeft u problemen of geldzorgen door hoe de 
Belastingdienst is omgegaan met de kinderop-
vangtoeslag? Als u in de Drechtsteden woont, 
kan de Sociale Dienst Drechtsteden u hiermee 
helpen.

De Sociale Dienst Drechtsteden kan helpen in 
de hieronder genoemde gevallen:
•   U bent in het nadeel doordat de Belasting-

dienst te snel een negatief beeld van u had
•  U bent in het nadeel door onderzoek naar 

georganiseerde fraude (CAF-zaken)
•  U bent in het nadeel doordat de wet te 

streng was

•  U kreeg de verwijten 'opzet' of 'grove schuld' 
waardoor u geen persoonlijke betalingsrege-
ling kon krijgen

Wat kan de Sociale Dienst Drechtsteden 
voor u doen?
Herkent u zichzelf in een of meer van de ge-
noemde situaties? Neem dan contact op met 
de sociale dienst. U kunt dan hulp krijgen met 
bijvoorbeeld uw inkomen, schulden, woning 
of andere zaken. Kijk voor meer informatie en 
contactmogelijkheden op www.socialedienst-
drechtsteden.nl/toeslagaffairedrechtsteden.

Vergunningen & Bekendmakingen

Bekendmaking Wet Milieubeheer
Op 2 november 2020 hebben wij gegevens ont-
vangen in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Het gaat over het actualiseren 
van de inrichting, zijnde een telecommunica-
tiebedrijf gelegen aan de Zeilmakersstraat 8 
te Alblasserdam. Deze melding is afgehandeld 
onder zaaknummer Z-20-381426. Indien daar-
aan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing 
naar het zaaknummer, inlichtingen worden 
ingewonnen bij de Omgevingsdienst 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 informatief 
karakter heeft.

Dordrecht,

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

Vergunningen & Bekendmakingen

Gehandicaptenparkeerplaats  
Ganzerik
Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Alblasserdam maakt bekend, 
dat het heeft besloten om een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen en 
hiertoe een bord model Reglement Verkeerste-
kens 1990 met een onderbord te plaatsten.
Deze gehandicaptenparkeerplaats zal worden 
aangelegd op de volgende locatie: Ganzerik 60.

Belanghebbenden kunnen gedurende een 
termijn van zes weken na heden o.g.v. artikel 

7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen 
voornoemd besluit bezwaar instellen bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasser-
dam. Het bezwaar moet schriftelijk worden 
ingediend en tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener,
- de dagtekening,
-  een omschrijving van het besluit waartegen 

het bezwaar is gericht en,
- de gronden van het bezwaar.


