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Regen en droogte
De zomer van 2018 kenmerkt zich door een opvallende droogte. Lange tijd geen regen en hoge 
temperaturen hebben geleid tot een grote droogte. Zelfs zo droog dat het record van 1976 
gebroken werd. Hoewel het Nederlandse hitterecord niet werd gebroken, kwamen de tempera-
turen er toch zeer dichtbij. Wat bijna onopgemerkt voorbij ging, mede door alle aandacht voor 
hitte en droogte, was Earth Overshoot Day. Dit jaar op 1 augustus. De dag dat de mensheid op 
aarde zóveel heeft geconsumeerd als de aarde ons in één jaar geeft. Daarna leven we op de 
pof…. Deze dag viel in 1970 nog op 29 december, sindsdien valt deze steeds eerder. We leven 
op te grote voet. Meer, meer, meer, in plaats van ‘genoeg’. 

Hoewel er veel discussie is tussen klimaatwetenschappers zijn de meesten het over één ding 
eens. De mens is de oorzaak van de records in het klimaat. Zeespiegel, smelting van ijskappen, 
hitte- en droogterecords. We kunnen het allemaal in modellen proberen te vangen. En het is 
goed om de (nieuwe) feiten in kennis en een handelingsperspectief om te zetten. Het blijkt 
steeds weer dat we nog zo weinig weten van natuur, klimaat en schepping. Aan beide kanten 
van het perspectief dus, teveel en te weinig water. Hitte en koude, regen en droogte.

Het contrast kon niet groter toen ik op vakantie op de bodem van een drooggevallen meer stond 
en op steenworp afstand werd gewerkt aan het ophogen van de dijken met enkele meters. Meestal 
ontwijken we de ongemakkelijke waarheid dat ‘wijzelf het probleem zijn’ zoals Kees de Kort het eens 
uitdrukte. Wie let erop? Er is zeker reden om wat langer stil te staan bij de droogte van deze zomer. 

Uit de Bijbel leer ik ook de mens kennen als oorzaak van de droogte. Waar droogte in de Bijbel 
voorkomt, is het een oordeel vanwege het gedrag van de mens. Regen komt voor als een zegen van 
God. God als Schepper en Onderhouder van de aarde geeft regen 
en droogte, zomer en winter, hitte en koude op Zijn tijd. Dat sluit 
menselijk handelen niet uit maar in. Bouwen en bewaren.

De regen die viel was reden voor dankbaarheid. De droogte is 
echter ook een wake up call. We stellen ons al langer de vraag 
of we genoeg voorbereid zijn op teveel water. Minder aandacht 
is er voor te weinig water. Dat perspectief komt er nu dus bij. 
Gemeentelijke systemen ondergaan komende tijd een ‘klimaat-
stresstest’ om te zien waar onze leemten zitten en eventuele 
maatregelen nodig zijn. Zo kunnen we ons goed voorbereiden 
op extremere omstandigheden. Tegelijk blijft de vraag voor ieder 
van ons: Wat draag ik eraan bij?

Peter Verheij, wethouder
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Ongehinderd genieten in 
het Lammetjeswiel
Geen betere plek om dicht bij huis van een 
mooie zomerdag te genieten dan het Lam-
metjeswiel, zeker sinds de recreatieplas 
in samenspraak met gebruikers grondig is 
opgeknapt. Zwerfaval en  blauwalg kunnen 
een smetje werpen op een fi jn dagje Lam-
metjeswiel. Hoe we met deze 'stoorzen-
ders' omgaan leest u hieronder.

Misschien heeft u ze weleens gezien. Jonge 
jongens en meiden in een opvallend blauw 
pak met oranje goudvissen en op hun hoofd 
een hoed  gemaakt van afval. Met een onver-
woestbaar goed humeur delen ze afvalzakken 
uit en knopen gesprekjes aan met bezoekers. 
Het zijn de Beachbusters die in opdracht van 
de gemeente aandacht vragen voor zwerf-
afval. Ze lopen rond in het Lammetjeswiel 
maar ook tijdens het Havenfestival kunt u ze 
tegenkomen.

Niet belerend
,,We krijgen meestal heel leuke reacties'', 
zegt Nanda Mulder van Recycle Valley, de 
organisatie achter de Beachbusters. ,, Mensen 
vragen of we bij een vrijgezellenfeest horen 
of ze roepen dat ze ons pak willen lenen. 
Dat maakt het voor ons heel makkelijk om 
in contact te komen en het onderwerp afval 
aan te kaarten. We doen dat zeker niet op 
een belerende manier. We stellen heel open 
de vraag wat ze van zwerfafval vinden. De 
meeste mensen zeggen dat ze zich eraan sto-
ren en dat zij nooit iets weggooien. Toegeven 
dat je dat soms wel doet, is natuurlijk ook niet 
zo makkelijk.''

Gifstoffen
Er is lang niet altijd kwade opzet in het spel, 
weten de Beachbusters. ,,Veel mensen denken 
bijvoorbeeld dat een sigarettenpeuk weggooi-
en niet zoveel kwaad kan. Als wij iemand dat 
zien doen, leggen we uit dat er veel gifstoffen 
in zo'n peuk zitten. Via het regenwater komen 
die in de grond terecht met alle gevolgen van 
dien. Als mensen zich hiervan bewust zijn, is 
de kans groter dat ze hun gedrag verande-
ren.''

Voldoening
Beachbusters zijn mensen met een missie. 
,,Ons werk is leuk én belangrijk'', zegt Nanda. 
,,Als ik de door ons uitgedeelde afvalzakjes vol 
met afval in de prullenbakken zie liggen, geeft 
dat veel voldoening.''

Ook in het Lammetjeswiel helpen Beachbus-
ters om het strand schoon te houden.

Waar vindt u wat?
Postadres:  Postbus 2,  

2950 AA 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), Cortgene 9a zijn:
Maandag: 14-19.30 uur
Dinsdag: 09-12 uur
Woensdag: 14-19.30 uur
Donderdag: 09-12 uur
Vrijdag: 09-12 uur
Ook voor vergunningen en bouw- en wo-
ningtoezicht kunt u tijdens deze uren terecht. 

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,  
Marianne Vogelenzang 06 40 18 04 96 en 
Ellen Knijf 06 53 35 93 32 ma, di, vr  
(woensdag in de even weken)
E. 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.
Inloopspreekuur:
•  maandag en dinsdag:  

13.00 uur - 16.30 uur
•  donderdag: 9.00 uur - 16.30 uur
Afsprakenspreekuur:
•  dinsdag: 9.00 - 13.00 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 
bmomanagement@alblasserdam.nl. 

Blauwalg: een kwestie van geluk of pech
Een verkoelende duik in de zwemplas 
van het Lammetjeswiel zat er de afgelo-
pen weken niet altijd in. Als gevolg van 
te veel blauwalg gold er geruime tijd een 
negatief zwemadvies. Gelukkig kan er 
nu weer gezwommen worden: de laatste 
controle wees afgelopen week uit dat de 
waterkwaliteit weer in orde is. Blauwalg 
is een bacterie die giftige stoffen produ-
ceert die bij inname schadelijk kunnen 
zijn. Het kan huidirritatie en maag-/
darmklachten veroorzaken. 

Wekelijks controleert de Omgevingsdienst 
Midden-Holland in opdracht van de pro-
vincie het water in de zwemplas. Op basis 

van de uitkomst wordt een zwemadvies 
afgegeven. Blauwalg is altijd aanwezig, maar 
bij rustig en warm weer is de kans groot dat 
de concentratie oploopt. ,,Toen het weken 
achter elkaar extreem droog en warm weer 
was, is er te veel blauwalg ontstaan. Het ge-
halte blauwalg kan ook zomaar weer dalen, 
zeker als de temperatuur zakt en het gaat 
regenen en waaien'', zegt Lex Koelewijn, 
beheerder openbare ruimte bij de gemeente 
Alblasserdam.

Maatregelen tegen blauwalg
De gemeente krijgt regelmatig de vraag 
of blauwalg voorkomen of bestreden kan 
worden. ,,Helaas is dat niet het geval'', 

reageert Koelewijn. ,,Het ontstaan van 
blauwalg is een natuurlijk proces. Waar 
het de kop opsteekt heeft meer te maken 
met geluk of pech dan met wat de overheid 
doet of nalaat. We hebben het geluk dat het 
Lammetjeswiel diep is. Vanaf mei draait er 
permanent een pomp waardoor het water in 
beweging is en het warme water zich mengt 
met koud water uit het diepere deel.''
Eerder al zijn bomen gesnoeid om neer-
dwarrelend blad in de plas te voorkomen. 
Ook is blad en slib op ondiepe plekken 
van de plas verwijderd zodat het water 
daar minder snel opwarmt. In sommige 
zwemplassen wordt geëxperimenteerd met 
verdunde waterstofperoxide. 

Lex Koelewijn:  ,,Daar kiezen wij niet voor. 
Er is nog te weinig bekend over de gevolgen 
voor de vissen en het andere waterleven.''

Op www.zwemwater.nl kunt u zien wat de 
waterkwaliteit is in het Lammetjeswiel en in 
de andere zwemplassen in de regio.
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Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken be-
kend dat zij de volgende omgevings-
vergunningen hebben:   

Verleend
Activiteit:  Bouw    
Voor:   het bouwen van een  schuur 

en kas op tuin 21    
Locatie:  Boerenpad 11    
Datum besluit:  08-08-2018    
  
Activiteit:  Bouw    
Voor:   het plaatsen van een  

schutting    
Locatie:  Waalsingel 52    
Datum besluit:  08-08-2018    

Activiteit:  Bouw    
Voor:   het bouwen van een  

vrijstaande woning    
Locatie:   De Meander van  

Souburgh, kavel 11,  
Vinkenpolderweg 33D     

Datum besluit:  09-08-2018    
  
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO    
Voor:   het maken van een  

dakopbouw    
Locatie:  Leeuwerikstraat 8    
Datum besluit:  08-08-2018    
   
Activiteit:  Kap    
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (1 els)    
Locatie:    Perceel C6350, in het ver-

lengde van de Jan  
Smitkade     

Datum besluit:  10-08-2018    

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 gronden van het bezwaar. Het bezwaar 
moet worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van . 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).  

Ingediend: 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het bouwen van een nieuwe 

schuur   
Locatie:  Kerkstraat 175 a   
Datum ontvangst: 07-08-2018   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het bouwen van een woning   
Locatie:  Kortland 51   
Datum ontvangst: 09-08-2018   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een nis-

senhut   
Locatie:  West Kinderdijk 124   
Datum ontvangst: 09-08-2018   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand  
( 3 japanse notenbomen )   

Locatie:  Baandersstraat 
Datum ontvangst:  09-08-2018   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:   het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand  
(2x confieren)   

Locatie:  Ieplaan 12   
Datum ontvangst: 10-08-2018   
 
Activiteit:   Werk of werkzaamheden 

uitvoeren   
Voor:  het ophogen van het perceel   
Locatie:  Molenkade 11   
Datum ontvangst:  08-08-2018   
 
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: 
Activiteit:   Bouw, Zaak afgehandeld 
Voor:   het veranderen en vergro-

ten van de hoekwoning door 
het maken van een uitbouw 
aan de zijgevel   

Locatie:  Van Hogendorpweg 74   
Datum ontvangst: 12-07-2018   
       
Vergunningen en Meldingen, 
22 augustus 2018
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WMO Loket gesloten
Het WMO-loket is gesloten van 6 augustus t/m 24 augustus.
Voor vragen die niet kunnen wachten kunt u contact opnemen met de klantenservice van de 
SDD 078-7708910.

Raads- en commissieagenda

Vanwege het zomerreces zijn er tot september geen vergaderingen van de gemeenteraad. 


