
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 4 juli 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, 
Marianne Vogelenzang en Ellen Knijf.
T: 078 - 770 6124
M: 06 40 18 04 96
ma, di, vr (woensdag in de even weken)
ma.vogelenzang@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. 

Vergunningen en bekendmakingen

Gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Alblasserdam maakt be-
kend, dat het heeft besloten om een gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats aan te 
leggen en hiertoe een bord model Reglement 
Verkeerstekens 1990 met een onderbord te 
plaatsten.

Deze gehandicaptenparkeerplaats zal worden 
aangelegd op de volgende locatie: Thorbec-
kestraat ter hoogte van woning nummer 33.

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. 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.

Raads- en commissieagenda

De gemeenteraad vergadert op 10 juli, in de 
Burgerzaal van het gemeentehuis. De raad 
behandelt onder andere de Perspectiefnota 

2019. De agenda vindt via het raadsinforma-
tiesysteem (RIS) op de website. . 

Nog een paar weken en dan sluiten de 
basisscholen van Alblasserdam alweer de 
deuren voor de zomervakantie. Heerlijk, zes 
weken lang iets anders doen. De kinderen 
zijn er echt aan toe merk ik ook thuis. De 
concentratie voor het schoolwerk is steeds 
lastiger op te brengen. Ze zijn snel afgeleid en 
willen naar buiten. Spelen, bewegen, nieuwe 
dingen ontdekken. Het blijkt ook dat het heel 
gezond is om af en toe een pauze te nemen. 
Tijdens de zomervakantie natuurlijk een grote 
break, maar ook tijdens een gewone school 
of werkdag. Even los van je bureau komen, 
even losbreken van je huiswerk. Korte tijd iets 
anders doen, en dan weer door. 

Vitaliteit
De laatste weken stonden voor de medewer-
kers van de gemeente in het teken van Vitali-
teit. Ook daar kwam naar voren dat af en toe 
een break nemen om te bewegen, te wande-
len, te lachen heel goed is voor je gezondheid 
en je productiviteit. 

Meer bewegen
Meer bewegen is niet voor niets een van de 
prioriteiten van het college. We hopen dat we 
de komende jaren samen meer zullen gaan 
bewegen. Dat hoeft niet meteen op topsport-
niveau te zijn, regelmatig een stevige wande-
ling is al genoeg. 

Initiatieven
En weet u dat er al heel veel initiatieven zijn 
in Alblasserdam? Er zijn enorm veel vereni-
gingen en clubs die het mogelijk maken om in 
groepsverband of individueel te bewegen en 

te sporten. Twee weken geleden week mocht 
ik samen met Burgemeester Paans medail-
les uitreiken aan meer dan 1100 deelnemers 
van de avondvierdaagse. Een fantastisch 
evenement voor jong en oud om vier avonden 
een fl ink stuk door en om ons mooie dorp te 
lopen. En zo zijn er nog veel meer initiatieven, 
ondersteund door vele, vele vrijwilligers en 
sponsoren. 

Vrijwilligers
Het maakt me iedere keer weer trots om te 
zien hoeveel deze vrijwilligers voor elkaar 
krijgen. Vanuit de gemeente proberen we zo 
hier en daar te ondersteunen als dat nodig is, 
maar veel gaat gewoon vanzelf. 

ABC-team
Met ons ABC-team proberen we alle sportieve 
en culturele activiteiten in ons dorp overzich-
telijk aan u te presenteren. Heeft u al gekeken 
op de totaal vernieuwde website? 
www.abcalblasserdam.nl Hier vindt u voor 
jong en oud mogelijkheden om sportief en 
cultureel actief mee te kunnen doen. Zo 
hopen wij een klein steentje bij te kunnen dra-
gen aan een vitaal en gezonder Alblasserdam.
Ik hoop u op een van 
de activiteiten in het 
dorp tegen te komen. 
Alvast een hele fi jne 
zomerperiode gewenst 
en een fi jne vakantie!

Arjan Kraijo, 
wethouder

Een sportieve zomer
Blik op ons college Financiën

Bijzondere bijstand eigen bijdrage CAK
Vergoeding eigen bijdrage CAK
Krijgt u hulp in de huishouding? Heeft u een 
scootmobiel nodig? Krijgt u persoonlijke 
verzorging? Dan moet u meestal een eigen 
bijdrage aan het CAK betalen. Soms krijgt u 
de eigen bijdrage vergoed via uw zorgverzeke-
ring. Heeft u geen aanvullende zorgverzeke-
ring die de eigen bijdrage CAK vergoedt, dan 
kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. 

Komt u in aanmerking?
U kunt bijzondere bijstand voor de eigen 
bijdrage CAK krijgen als:
-  u een nota van de kosten eigen bijdrage 

CAK heeft, niet ouder dan 6 maanden
-  u een laag inkomen heeft (110% van de 

bijstandsnorm)
-  u weinig vermogen heeft (€ 6.020,- voor 

een alleenstaande en € 12.040,- voor een 
echtpaar of alleenstaande met kind(eren) 
tot 18 jaar) 

Waar kunt u terecht?
U kunt via de website van de Sociale Dienst 
een aanvraag indienen. De website is www.
socialedienstdrechtsteden.nl. Heeft u wel 
een DigiD? U kunt ook bellen met de Sociale 
Dienst, tel. nr. 078-7708910.

Sociaal Raadslieden
Wilt u weten of u in aanmerking komt of wilt 
u hulp bij de aanvraag? Dan kunt u terecht 
op het spreekuur van de Sociaal Raadslieden. 
U kunt ook bellen naar tel. 078-2021220 of 
mailen naar sociaalraadslieden@stichtingwel-
zijnalblasserdam.nl

Nieuws

Vernieuwd Lammetjeswiel gaat 
offi  cieel open
Samen met het meisje Ilse Broens uit Nieuw-
Lekkerland opent wethouder Arjan Kraijo 
a.s. vrijdag het vernieuwde Lammetjeswiel. 
Ilse ontwierp onder andere een kabelbaan 
waar veel kinderen blij mee zullen zijn. Nu de 
opknapbeurt van het Lammetjeswiel praktisch 
is afgerond, kan jong en oud weer volop ge-
nieten van het natuur- en recreatiegebied.

Nieuwe vlonders en bruggen
De grootscheepse vernieuwing ging in febru-
ari vorig jaar van start nadat betrokken inwo-
ners met elkaar hadden nagedacht over de 
ideale inrichting. Dit leverde onder meer een 
natuurspeelplek, natuurvriendelijke oevers, 
een asfaltpad en nieuwe vlonders en bruggen 
op. Ook is er 2000m² nieuw water gegraven, 
waardoor de doorstroming in het gebied sterk 
is verbeterd. Het parkeerterrein is heringe-
richt en voor een deel voorzien van graste-
gels. Ook is de basis gelegd voor een amfi the-
ater en een fruitboomgaard. Het plaatsen van 
de zitelementen voor het amfi theater en het 
planten van de fruitbomen gebeurt dit najaar.

Activiteiten
Aan deel van de werkzaamheden hebben 
leerlingen van het Da Vinci College en het 
Wellantcollege meegeholpen. Zij ontvangen 
tijdens de feestelijke opening daarom een cer-
tifi caat van bekwaamheid. De Stichting Lam-
metjeswiel, die is voortgekomen uit de groep 
van betrokken bewoners, gaat de komende 
jaren activiteiten organiseren in het gebied.



Locatie:  Kortland    
Datum besluit:  20-06-2018    

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 burge-
meester en wethouders van. 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, Bestuursrecht team B (Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam).  

Ingediend
Activiteit:  Bouw   
  Het wijzigen van de pui, het 

plaatsen van een zonne-
scherm met terrasschermen   

Locatie:  Dam 63   
Datum ontvangst: 18-06-2018   
 
Activiteit:  Bouw   
  Het plaatsen van een schut-

ting   
Locatie:  Waalsingel 52   
Datum ontvangst:  20-06-2018   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO   
  Het maken van een dakop-

bouw en het plaatsen van 
een dakkapel   

Locatie:  Beuklaan 37   
Datum ontvangst:  21-06-2018   

Activiteit:   Brandveilig gebruik 
(vergunning) (Uitgebreid)  

 Gebruiksvergunning   
Locatie: De Alblashof 1a   
Datum ontvangst:  22-06-2018   

Activiteit:  Kap   
  Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand 
(4 iepen)   

Locatie:  Kortland   
Datum ontvangst: 19-06-2018   

Activiteit:  Kap   
  Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand 
(plataan)   

Locatie:  ter hoogte van Wattstraat 4 
Datum ontvangst: 22-06-2018   
 
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. 

Vergunningen en Meldingen, 4 juli 2018       

Gemeentenieuws

Dorp met karakter

Vergunningen en bekendmakingen

Op 29 juni 2018 heeft de burgemeester 
het "Aanwijzingsbesluit cameratoezicht te 
Alblasserdam"vastgesteld. In dit besluit wor-
den locaties in Alblasserdam aangewezen als 
gebieden waar cameratoezicht plaatsvindt als 
bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene Plaat-
selijke Verordening.

Het aanwijzingsbesluit inclusief een situatiete-
kening van de gebieden waar cameratoezicht 
plaatsvindt is in te zien bij de Gemeentewinkel. 
Het bezoekadres van de Gemeentewinkel is 
Cortgene 9A, 2951 EA Alblasserdam. De ope-
ningstijden van de Gemeentewinkel zijn:
-  dinsdag, donderdag en vrijdag:  

09.00 - 12.00 uur
- maandag en woensdag:  14.00 - 19.30 uur

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
een bezwaarschrift indienen. De termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, 
op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet 
bestuursrecht, zes weken. De termijn vangt 
aan met ingang van de dag na die waarop het 
besluit openbaar bekend is gemaakt. 

Het bezwaarschrift dient te worden gericht 
aan de Burgemeester van Alblasserdam, ter 
attentie van de commissie Bezwaarschriften, 
postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Het indienen 
van een bezwaarschrift schorst de werking van 
dit besluit niet.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het 
bevat ten minste de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen bezwaar is gericht en de 
gronden van het bezwaar.

Indien een bezwaarschrift is ingediend gedu-
rende de periode van bezwaar, kan – indien er 
sprake is van een spoedeisend belang – een 
verzoek worden gedaan tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te 
worden gericht aan de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 
3007 BL Rotterdam. Voor het indienen van een 
verzoek tot voorlopige voorziening is griffi  e-
recht verschuldigd.

Vergunningen & Bekendmakingen

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

Verleend
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO    
  Het plaatsen van 2 nieuwe 

balkons en het aanpassen 
van twee buitenkozijnen    

Locatie:  De Alblashof 1a    
Datum besluit:  21-06-2018     

Activiteit:  Kap    
  Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand 
(4 iepen)    
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