
 

  

P E R S U I T N O D I G I N G 
Alblasserdam, 21 februari 2022 

 

Nieuwe naam voor samenwerkingsverband in de Oude Bibliotheek  
 

Momenteel wordt de Oude Bibliotheek aan de Ieplaan 2 verbouwd en krijgt straks een nieuwe functie. 
Het wordt het centrale punt waar alle inwoners van Alblasserdam na opening van het gebouw terecht 
kunnen met vragen op het gebied van welzijn, zorg en (inkomens) ondersteuning. Door te werken met 
één centrale toegang maken we de zorg voor de inwoners die het nodig hebben beter bereikbaar.  

 
Eén centrale toegang 
 
Zorgorganisaties Jong JGZ, Stichting Jeugdteams ZHZ, maatschappelijke dienstverlening MEE-Vivenz 

de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) en medewerkers van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) 

van o.a. de Zeelt (CJG) en het Cortgene (SWA) gaan met elkaar samenwonen en samenwerken in de 
Oude Bibliotheek. 
Zij vormen samen 1 centrale toegang. Ook wordt er samengewerkt met andere organisaties in 
Alblasserdam en erbuiten. Net wat er nodig is. 
Wethouder Kees Jongmans: " Het moet ertoe leiden dat zorgvragen snel op de goede plek komen. 
In Alblasserdam moeten we proberen lichte zorg in het dorp aan te bieden, om zo te voorkomen dat 
mensen doorstromen naar zwaardere en duurdere zorg." 

 
Dicht bij elkaar en daardoor korte lijnen 
Iedere organisatie heeft zijn eigen kennis en ervaring, maar samen hebben zij de kennis in huis om alle 
inwoners van Alblasserdam te voorzien, te ondersteunen of hulp te bieden en daar waar nodig door te 
verwijzen naar de maatschappelijke partners op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn, 
opvoeden en opgroeien. Lichte ondersteuning als het kan, zwaarder als het nodig is. 

 
Onthulling nieuwe naam voor de samenwerking 
Om de intensieve samenwerking tussen de diverse organisaties te onderstrepen en het daardoor voor 

de inwoners zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt om alle hulp onder één dak te vinden, wordt  

op donderdag 24 februari 2022 vanaf 15.00 uur de nieuwe naam van deze samenwerking onthuld. 

Overigens blijft de naam van het gebouw "de Oude Bibliotheek" onveranderd. 

Wethouder Jongmans zal om 15.00 uur een banner onthullen door het ophangen van een bouwbanner 

aan de bouwhekken met daarop de nieuwe naam van deze samenwerking. Deze handeling vindt plaats 

aan de Ieplaan 2 in Alblasserdam. 

U bent hierbij van harte uitgenodigd om deze onthulling bij te wonen.  

 

 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Felix Tjebbes, 
communicatieadviseur gemeente Alblasserdam en bereikbaar op 06-28810317 of 
communicatie@Alblasserdam.nl  
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