
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 12 december 2018

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,  
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.
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. 

Raads- en commissievergaderingen

Dinsdag 18 december vergadert de gemeente-
raad van Alblasserdam. De agenda en stukken 

treft u in het Raadsinformatiesysteem op de 
website van de gemeente.

Blik op de college

Vergunningen & Bekendmakingen

Hobbel 
Na de bevalling snel weer op de been zijn 
sprak me tijdens mijn tweede zwangerschap 
erg aan. Ik had al een kaboutertje van ander-
half rondlopen, die nu eenmaal geen bood-
schap had aan gekreun, een instabiel bekken 
en een slechte conditie. En dus fi etste ik. Het 
hele dorp door, dikke buik én peuter tussen 
zadel en stuur geklemd. Niet gemakkelijk, 
waarschijnlijk ook geen gezicht, maar ik kwam 
overal. Zelfs, steeds weer mini-overwinning, 
de Dam op. 

Dam
Bruggen, oversteekplaatsen, het Boerenpad, 
ik bedwong ze zonder problemen. Maar die 
Dam! Man man, man, wat een opgave! Ik 
bedoel, ik hield ook toen veel van ons dorp, 
maar het feit dat ik die hobbel op moest 
fi etsen.... Maar voor mijn kaboutertje van toen 
was kijken bij Oceanco het equivalent van een 
dagje Efteling. Ik móest wel. Een moederhart 
smelt nu eenmaal met de snelheid waarmee 
een kinderhand gevuld is. Maar het lukte. Tot 
een paar dagen voor de geboorte van mijn 
kleine meisje fi etste ik die stomme hobbel 
op. Fit voelde ik me, en sterk. En een beetje 
maf, maar daar gaf ik de hormonen de schuld 
van. Ons dorp heeft altijd meerdere gezich-
ten gehad. Dat maakt het ook zo interessant. 
Arbeidersdorp én forensengemeente. Platte-
landsdorp én onderdeel van het randstedelijk 
gebied. Stoer én liefelijk. Gegroeid vanuit de 
lintbebouwing aan de dijk én vanuit de polder. 
Boven én beneden. Altijd tegelijkertijd. 

'Boven' en 'beneden'' 
Van oudsher waren er dan ook ‘boven’ en ‘be-
neden’ voorzieningen te vinden. En sommige 
voorzieningen waren gemakkelijkerwijs te vin-
den op die plekken waar de verbinding tussen 

die twee was. Denk aan de Kerkstraat -met 
vroeger allerlei winkels- en de Plantageweg. 
En kijk naar hoe het Makado werd gebouwd: 
van ‘beneden’ naar ‘boven’ en andersom. En 
dat is voor een groep mensen lastig. Als je 
voor een voorziening ergens moet zijn waar je 
niet goed kunt komen, maakt dat volwaardig 
meedoen aan de samenleving moeilijker. Voor 
ík het wist sjouwde ik destijds met kind-in-
kinderwagen alle hobbels die ik zag vol goede 
moed -roze wolk- op. Ik vond zelfs de Dam 
weer leuk. 

Voorzieningen
Maar voor sommige mensen blijft het een 
hobbel, omdat zij minder mobiel zijn, slecht 
ter been of gehandicapt. Sterker nog, er zijn 
mensen voor wie hij steeds groter wordt, 
omdat sommige klachten toenemen. En dus is 
dat iets wat we in de ontwikkeling van het cen-
trumhart serieus nemen. Want we hebben nu 
eenmaal voorzieningen ‘boven’, waarvan we 
willen dat iedereen er gebruik van kan maken: 
winkels, horeca, Landvast en de haven. 

Gemeentehuis
En ja. Natuurlijk ook het gemeentehuis. En we 
willen dat mensen zich daar welkom voelen. 
Ook, nee júist, als we dat gemeentehuis gaan 
verbouwen tot Huis van de Samenleving. 
Meerdere voorzieningen in een pand, in 
een gebied, kunnen elkaar versterken. Daar 
werken we aan met de Bibliotheek, Smile, de 
politie. 
Boven’ is net als ‘beneden’ in Alblasserdam 
genoeg te doen. We gaan graag met u in 
gesprek om te werken aan bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van allebei. 

Dorien Zandvliet, Wethouder

Nieuws

Baggeren in Park Huis te Kinderdijk
Op dinsdag 11 december is gestart met 
voorbereidende werkzaamheden voor het 
baggeren van de watergangen in park Huis 
te Kinderdijk. Het baggeren neemt circa zes 
weken in beslag. Door te baggeren houden we 
de kwaliteit van het water op orde en zorgen we 
voor een goede afvoer van het regenwater.

Opslag van bagger in Park Huis te Kinderdijk 
en het Lammetjeswiel
De bagger wordt opgeslagen in zogenoemde 
geotextielen, cilinders van waterdoorlatend doek. 
Deze blijven ongeveer een half jaar liggen zodat 
het water eruit kan en het restant verspreid kan 
worden over de grond in Park Huis te Kinderdijk 
en het Lammetjeswiel. In het park komen op 

één locatie twee geotextielen te liggen. In het 
Lammetjeswiel komt er één direct op het perceel 
naast het scoutinggebouw aan de De Savornin 
Lohmanweg. Een tweede exemplaar komt te 
liggen op de geotextielen die eerder dit jaar in het 
Lammetjeswiel zijn neergelegd. 

Duikers en stuwen
Ook reinigen we de duikers in dit gebied en 
verwijderen we de stuwen in het park Huis 
te Kinderdijk omdat ze geen functie meer 
vervullen. Voor vragen over de uitvoering kunt 
u contact opnemen met Willem Jan Leenhouts 
van de afdeling Buitenruimte via telefoon-
nummer 14 078.

Drank- en horecavergunning 
paracommerciële horeca en 
exploitatievergunning met terras

De Burgemeester van Alblasserdam maakt 
bekend dat hij ingevolge artikel 2:28 lid 1 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- 
en Horecawet vergunningen heeft verleend, 
zowel voor het exploiteren met terras alsmede 
voor het schenken van zwak-alcoholhoudende 
dranken anders dan om niet ten behoeve van 
paracommerciële horeca, aan de Christelijke 
Korfbal Club Kinderdijk, op het adres Groen 
van Prinstererenstraat 107, 2953 BD Alblas-
serdam (datum besluiten 15 november 2018, 
zaaknummers D-18-1859978/Z-18-339835 en 
D-18-1860055/Z-18-337127).
Belanghebbenden kunnen bezwaar indie-
nen binnen zes weken na dagtekening van 

dit besluit. 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 gronden van het be-
zwaar. Het bezwaar moet worden gericht aan de 
burgemeester van Alblasserdam. Indiening van 
een bezwaarschrift betekent niet dat de werking 
van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening 
van een bezwaarschrift bestaat de mogelijk-
heid een voorlopige voorziening aan te vragen 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, Postbus 50971, 3007 BM Rotterdam. 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot 
de afd. Publiekszaken, tel. (078)7706134.

Nieuws

WMO Loket gsloten
In verband met de feestdagen is het WMO lo-
ket gesloten van maandag 24 december  2018 

t/m dinsdag 1 januari 2019. Woensdag 
2 januari is het loket weer geopend.

Nieuws

Nieuwjaarsbijeenkomst
De nieuwjaarsbijeenkomst van het gemeentebe-
stuur is woensdagavond 9 januari 2019 
van 19.30 – 21.30 uur in Landvast. 

Komt u ook? Noteer deze datum dan alvast in uw 
agenda! Volgende week staat de uitnodiging in de 
Klaroen.
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Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat 
de volgende (aanvragen voor) de omge-
vingsvergunningen zijn:

Verleend
Activiteit:  Bouw    
    Het plaatsen van een loop-

brug over de sloot    
Locatie:   Kortland 54 A  
Datum besluit:  30-11-2018    
  
Activiteit:  Bouw    
    Het renoveren van drie 

woongebouwen    
Locatie:    Pieter de Hoochplaats 2 

t/m 448   
Datum besluit:  28-11-2018    

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Milieuneu-
traal

    Het vergroten van de hal 
en het verbouwen van de 
kantoorruimte

Locatie:   Marineweg 1
Datum besluit:  11-12-2018
   
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van drie houtopstanden 
(een Salix alba (schietwilg), 
een Salix caprea (boswilg) 
en een Populus nigra 'Ita-
lica' (Italiaanse populier))    

Locatie:   Lelsstraat 2 
Datum besluit:  26-11-2018    
    
Activiteit:  Sloop    
    Het slopen bestaande 2/1 

kapwoning 
Locatie:   Vinkenpolderweg 2 
Datum besluit:  30-11-2018    
  
Geweigerd
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO 
    Het plaatsen van een dak-

terras    
Locatie:   Cortgene 11 
Datum besluit:  27-11-2018   
  
Van Rechtswege verleend
Activiteit: Kap  
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (een 
Sorbus aucuparia (lijster-
bes) 

Locatie:    Lindelaan / Wilgenpad, 
groenstrook    

Datum besluit:  28-11-2018    
  
Activiteit:  Kap 
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand ( een 
Alnus incana (Witte Els))    

Locatie:    Sportlaan / Lindelaan , 
groenplantsoen Alblas-
serdam tegenover de 
elektrakast    

Datum besluit:  28-11-2018    
 
Bezwaar  
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat 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 gemeen-
te Alblasserdam maken bekend dat zij besloten 
hebben de volgende aanvraag om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken:  
  
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO  
    Het realiseren van een 

garage    
Locatie:   Vinkenpolderweg 33 d 
Datum besluit:  30-11-2018    
  
Ingediend
Activiteit:  Bouw   
    Het uitbreiden van de 

slaapkamers   
Locatie:    Adriaan van 

Ostadelaan 11 
Datum ontvangst:  28-11-2018   
 
Activiteit:  Bouw   
    Het plaatsen van een dak-

opbouw   
Locatie:   Waalsingel 46 
Datum ontvangst:  30-11-2018   
 
Activiteit:  Kap   
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand ( 3x 
Prinus + 1x Magnolia )   

Locatie:   van Hennaertweg 22   
Datum ontvangst:  28-11-2018   
 
Activiteit:  Roerende zaken   
    Het plaatsen van een 

container t.b.v. interne 
verbouwing   

Locatie:   Wilgenplein 12 
Datum ontvangst:  26-11-2018   
 
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  
    Het maken van een over-

kapping   
Locatie:   De Kreken 48 
Datum ontvangst:  15-11-2018   

Activiteit:  Kap  
    Het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden 
(twee Tilia x europaea 
'Euchlora' (krimlinde) 

Locatie:    De houtopstanden be-
vinden zich rondom de 
Scheldeplein
Alblasserdam   

Datum ontvangst:  09-10-2018   
 
Activiteit:  Kap 
    Het vellen of te doen vellen 

van 100 houtopstanden 
(100 )   

Locatie:    Ruigenhil / Rapenburg / 
Staalindustrieweg    

Datum ontvangst:  16-10-2018   
 
Vergunningen en Meldingen, 
12 december 2018

Nieuws

Buitendienst in beeld: feestdagen 
De openbare ruimte is voor ons allemaal. 
Bij de gemeente is de buitendienst verant-
woordelijk voor het dagelijks onderhoud van 
uw leefomgeving. Wij merken dat er behoefte 
is om te weten hoe wij werken, wat wij doen 
en hoe de meldlijn openbare ruimte werkt. 
Deze keer is het onderwerp: feestdagen.

Feestdagen
Het einde van het jaar is in zicht en de 
feestdagen staan voor de deur. Het is een tijd 
van samenzijn en voor de buitendienst een 
periode van extra maatregelen. 

Afvalbakken en hondenpoepbakken
Uit voorzorg voor vernieling zijn in de eerste 
week van december alle hondenpoepbakken 
verwijderd. De hondenpoepbakken worden 
teruggeplaatst in de tweede week van januari 
2019. De gele afvalbakken blijven beschikbaar. 

Containers
De plasticcontainers worden op 28 decem-
ber geleegd en afgesloten. Op 2 januari gaan 
de plasticcontainers weer open. 
De glascontainers worden standaard iedere 
maandag geleegd, dus op maandag 24 en 
31 december. Om overvolle glascontainers te 
voorkomen zijn er extra ledigingen op 
27 december en 3 januari. 
De textielcontainers worden geleegd en 
afgesloten op 28 december. Op 4 januari gaan 
de textielcontainers weer open.

Inzamelen vuurwerkafval 2 en 3 januari 2019
Op 2 en 3 januari levert u uw vuurwerkresten 
in bij diverse inzamelpunten. 
Voor elke ingeleverde volle afvalzak met 
vuurwerkresten ontvangt u een snackbon van 
Snackbar Den Dam. De bon is geldig tot en 
met zaterdag 5 januari 2019.

De inzamelpunten zijn geopend van 10:00 – 
15:00 uur en vindt u op de volgende locaties:
- Scheldeplein
- Parkeerplaats Dirk van den Broek
- Parkeerplaats achter het gemeentehuis

Versnipperen van kerstbomen 9 januari 2019
Op woensdag 9 januari, van 13:00 – 16:00 
uur, kunt u uw kerstboom inleveren op de 
parkeerplaats aan De Savornin Lohmanweg, 
ter hoogte van het Lammetjeswiel.
De ingeleverde kerstbomen moeten voldoen 
aan de volgende voorwaarden:
-  kerstboom is afkomstig van particulieren, 

bedrijven zijn uitgesloten;
-  alleen kale bomen worden geaccepteerd, 

dus: zonder kluit, zonder pot, zonder hou-
ten onderkruis, zonder spijkers.

Voldoet de kerstboom hieraan niet, dan kun-
nen wij uw boom niet innemen. Voor iedere goed 
ingeleverde kerstboom ontvangt u € 0,50. 

Uw hulp bij schade / vandalisme
Wij doen aangifte bij de politie van vandalisme / 
schade. Als er een dader bekend is, dan starten 
wij een aansprakelijkheidsprocedure. Voor de 
gemeente is vandalisme een onvoorziene kos-
tenpost en kost dus extra geld. Ziet u dat er iets 
wordt vernield? Bel dan direct 112. Constateert u 
pas later een vernieling, dan horen wij dit graag 
via de meldlijn www.alblasserdam.nl/meldpunt 
of via telefoonnummer 14078.

Informatie
Buitendienst in beeld verschijnt regelmatig 
op de gemeentepagina. Heeft u een suggestie 
voor een onderwerp of heeft u vragen over 
deze rubriek, dan kunt u contact opnemen 
met Petra Leenheer, afdeling buitenruimte/
buitendienst via p.leenheer@alblasserdam.nl 
of telefoonnummer 14078.

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam maken bekend dat zij het verkeersbesluit 
hebben genomen voor het aanwijzen van twee 
parkeerplaatsen (per locatie), ten behoeve van 
het opladen van elektrische voertuigen, op de 
volgende twee locaties:

- Nicolaas Beetsstraat
- Van Lennepstraat 

Dit verkeersbesluit is conform de wet gepu-
bliceerd in de Staatscourant en te vinden op 
www.offi  cielebekendmakingen.nl

Verkeersbesluit parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische voertuigen
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