
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 4 november 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 de raad

Maatschappelijke 
partners
Voor de tweede keer 
in korte tijd zijn wij, als 
gemeenteraad, gecon-
fronteerd met het feit 
dat een bestuur van 
een maatschappelijke 
partner opstapt. Eerst 
bij de Beheer Stichting 
Sport Alblasserdam en 
recentelijk bij de Stich-
ting Welzijn Alblas-
serdam. De SWA heeft een belangrijke taak bij 
de uitvoering van het gemeentelijk (sociaal) 
beleid. Beide partners hebben inmiddels een 
nieuw bestuur. Naar aanleiding hiervan is in 
de gemeenteraad van 27 oktober 2020 ge-
vraagd of de afspraken met de maatschappe-
lijke partners nog voldoen aan de verwachtin-
gen. Afgesproken is dat hier op korte termijn 
een onderzoek naar zal worden ingesteld. 
De CDA fractie hecht daar grote waarde aan, 
omdat de maatschappelijke partners dicht bij 
de bevolking staan en goed werk verrichten.

Overlast en 
vernielingen
Al geruime tijd is er 
overlast in de week-
enden, wat zich uit in 
illegaal afsteken van 
vuurwerk tot het ple-
gen van vernielingen. 
Deze nutteloze acties 
zorgen voor grote kos-
ten en wij hebben hier 
geen goed woord voor 
over. Veel meldingen 
komen al binnen en wij roepen iedereen op 
dat te blijven doen. Het merendeel van de 
overlastplegers zijn Alblasserdammers tussen 
de 14 en 17 jaar. De politie zit er bovenop en 
de jongeren en/of hun ouders worden aange-
schreven. Wij hopen van harte dat dit helpt en 
dat ouders met hun kinderen in gesprek gaan. 
De coronacrisis heeft op veel punten effect 
op het wel en wee van mensen. Uitgaansgele-
genheden kunnen niet open zijn, waardoor er 
minder sociale omgang plaatsvindt, maar dit 
is geen reden om je asociaal te gedragen.

Overlast
Sinds enkele weken 
is er in Alblasserdam 
sprake van groeiende 
overlast. Meldin-
gen van vuurwerk, 
baldadig gedrag, 
vernielingen of een 
combinatie hiervan. 
Er is sprake van een 
relatief grote groep 
jongeren die in wis-
selende samenstellin-
gen zich op verschillende locaties in het dorp 
ophouden. Ongeveer 80% van deze jongeren 
woont in Alblasserdam en is merendeels tus-
sen de 14 en 17 jaar. D66 begrijpt dat in de 
huidige coronatijd de verveling toeslaat en er 
weinig tot niets te doen is. Toch is dat geen 
reden je te misdragen. Aan ouders willen we 
vragen hun kinderen hierop aan te spreken. 
Kattenkwaad hebben we allemaal uitgehaald 
in onze jonge jaren, maar niet echt verniel-
zuchtig. De huidige overlast kunnen we er als 
gemeenschap in deze coronatijd echt niet bij 
hebben.

Opgang Nedersassen
De renovatie van het 
gemeentehuis is klaar. 
Het Raadshuisplein is 
mooi opgeknapt. Bij 
dit rijtje ontbreekt de 
verbetering van de 
opgang Nedersassen. 
De raad had besloten 
om De Rederij toegan-
kelijker te maken voor 
minder validen en/of 
ouderen. Een zigzagpad had de goedkeuring 
van zowel de raad als de vertegenwoordigers 
van senioren. Door te hoge kosten wil het 
college afzien van deze grote aanpassingen. 
De keuze is nu gevallen op een kleine aanpas-
sing. De vertegenwoordigers van onder meer 
de senioren zijn het hier niet mee eens. Als 
PvdA steunen wij hen. Wij vinden namelijk dat 
binnen de beschikbaar gestelde gelden een 
aanpassing moet worden gerealiseerd met 
goedkeuring van alle belanghebbenden. PvdA 
blijft zich inzetten om zeker te zijn van een 
onbezorgde oude dag.

Onrustig
Al enkele maanden is 
het onrustig in Alblas-
serdam door vuurwerk 
en vernielingen in 
de weekenden door 
jongeren. Onlangs 
was het wel heel bont 
met enkele onrustige 
avonden en een boot-
feest dat uitmondde 
in een vechtpartij met 
de politie. De burge-
meester is hier uitvoerig op ingegaan tijdens 
de laatste raadsvergadering. De onrust door 
jongeren zal integraal worden aangepakt, 
zowel middels gesprekken door jongerenwer-
kers als met stevige processen-verbaal. Voor 
de SGP is het belangrijk dat ook ouders hun 
verantwoordelijkheid hierin nemen, zeker nu 
het voornamelijk gaat om ‘eigen’ jongeren die 
door corona beperkt worden. Ook heeft de 
SGP aangedrongen op tijdige en duidelijke pu-
blicatie van de vuurwerkmaatregelen rondom 
de jaarwisseling. Melden van overlast is hierbij 
essentieel.

Corona en Ik!
De afgelopen week 
was er veel veront-
waardiging over het 
feest op een boot bij 
Oceanco en feesten 
van de jeugd. En te-
recht! Maar om gelijk 
alles op het bordje van 
de burgemeester of 
de gemeente te leggen 
is een te gemakke-
lijke houding. We moeten vooral naar onszelf 
kijken, naar ons eigen gedrag, naar het gedrag 
van onze kinderen en andere dierbaren. 
Elkaar op verkeerd gedrag in deze tijd durven 
aanspreken, maar wel op een respectvolle en 
stimulerende wijze. En, ons gedrag is niet al-
tijd bewust. Laten we zelf het goede voorbeeld 
geven, hoe moeilijk dat soms ook is. En ook 
een beetje begrip voor elkaar hebben. Alleen 
zo krijgen we het virus eronder

PvdA – Haci Erdogan

CDA –  
Arie van 't Zelfde

D66 – Ramon Pardo 
Kruidenier

CU – 
Jako Sterrenburg

SGP – 
Corné van Werkhoven

Het aantal echtscheidingen in Nederland 
neemt toe, ook in ons dorp. Sinds kort kun-
nen mensen met relatieproblemen gratis 
hulp en begeleiding krijgen.

Begeleiding voor partners
Samen met Vivenz Maatschappelijke 
Dienstverlening en Nicole Coaching bieden 
wij het programma Samen Verder aan. 
Samen Verder bestaat uit twee onderde-
len: relatiemediation en begeleiding bij 
scheiding. Wie meedoet krijgt hulp bij 
problemen in de relatie. Zo kunnen rela-
tiegesprekken duidelijkheid geven over de 
oorzaak van problemen. En over wat nodig 
is om samen verder te kunnen gaan. Een 
mediator helpt hierbij. Ook als de partners 
toch besluiten om uit elkaar te gaan, biedt 
de mediator begeleiding. 

Begeleiding voor ouders en kinderen
Ouders en kinderen die te maken hebben 
met een scheiding kunnen daarnaast hulp 
krijgen met behulp van het Zandkastelen-
programma®. Een onderdeel van dit pro-
gramma is de verwerking van de scheiding 
door de kinderen. Samen Verder biedt bij 
een scheiding bovendien kindercoaching 
aan.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer weten over Samen Verder of 
wilt u zich aanmelden? Neem dan contact 
op met Nicole Coaching (www.nicolecoa-
ching.nl/ tel: 06-28948042) of met Vivenz 
(www.vivenz.nl/ tel: 088-1237007).

Hulp bij relatie-
problemen en 
echtscheiding

VVD – Arjan Dekker

Nieuws

Gemeenteraad vergadert over begroting
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 november in de raadzaal van De Rederij over de begroting 2021. De vergadering start om 19.00 uur. 
Op de website van de gemeente Alblasserdam (www.alblasserdam.nl) kunt u de agenda en stukken vinden van deze raadsvergadering. Wilt u 
aanwezig zijn of inspreken? Meld dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor dinsdag 10 november 16.00 uur, bij griffi  er@alblasserdam.nl. 
De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente (gemeenteraad/live uitzendingen).

Raads- en commissievergaderingen



Gemeentenieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

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

kledinginzameling in het 
eerste kwartaal 2021 voor 
Vereniging Paardrijden Ge-
handicapten Ondersteuning 
(VPGO)

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 26 oktober 2020
Zaaknummer:  Z-20-366153

Er zijn vergunningen geweigerd voor:
Omschrijving:   het houden van een kle-

dinginzameling 2021 voor 
Terre des Hommes

Locatie:  gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  26 oktober 2020
Zaaknummer:  Z-20-365381

Omschrijving:   het houden van een kle-
dinginzameling 2021 voor 
Stichting Kleding ophaal 
Voor Algemeen Medische 
Onderzoek 2021

Locatie:   gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  27 oktober 2020
Zaaknummer:  Z-20-368831

Omschrijving:   het houden van een kledin-
ginzameling 2021 voor het 
Oogfonds 

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  28 oktober 2020
Zaaknummer:  Z-20-369223

Omschrijving:   het houden van een kle-
dinginzameling 2021 voor 
Stichting Aktie 68 Maas-
tricht 

Locatie:   Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  28 oktober 2020
Zaaknummer:  Z-20-365620

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 om-
schrijving 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 
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.

hvcgroep.nl

mondkapjes en 
handschoenen?
Alle soorten horen bij het restafval.
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Vergunningen & Bekendmakingen

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:   Inrit/Uitweg, Weg 
aanleggen of veranderen   

Voor:   het realiseren van een Inrit   
Locatie:   West Kinderdijk 333, 
Datum besluit:  21-10-2020   

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 bouwen van een 

woning   
Locatie:    De Meander van 

Souburgh, kavel 3    
Datum ontvangst:  21-10-2020   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het plaatsen van een 
erfafscheiding aan de 
achterzijde van de woning   

Locatie:   Fregat 34  
Datum ontvangst:  19-10-2020   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het wijzigen van de gevel, 
uitbouwen entree en 
plaatsen luifel   

Locatie:   Wilgenlaan 1    
Datum ontvangst:  20-10-2020   

Activiteit:   Bouw, Inrit/Uitweg   
Voor:    Aanvraag nieuwbouw aan 

de Vlashof te Alblasserdam   
Locatie:    de Vlashof kavel 352, plan 

"De eilanden klein Alblas" 
Datum ontvangst:  19-10-2020   

Activiteit:  Kap   
Voor:    het verwijderen van 

beplanting en het kappen 
van bomen   

Locatie:   Dominee B. Toesplein 5    
Datum ontvangst:  21-10-2020   

Activiteit:  Milieu (neutraal wijziging)   
Voor:    Milieu neutrale wijziging 

inrichting   
Locatie:   Nieuwland Parc 112/113    
Datum ontvangst: 15-10-2020   

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. 
    

Buiten behandeling gelaten 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvraag voor een omgevingsver-
gunning buiten behandeling hebben gelaten: 

Activiteit:   Kap  Buiten behandeling 
gelaten 

Voor:    het vellen of te doen vellen 
van een houtopstand   

Locatie:    Kortland 49 te 
Alblasserdam   

Datum ontvangst:  21-10-2020   

Vergunningen en Meldingen, 
woensdag 4 november 2020


