
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 6 juni 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 
woningtoezicht kunt u tijdens deze uren 
terecht. 

Zorgloket 
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190
Zeelt 2 (noodgebouw Nokkenwiel)
Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031 

Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft 
twee bedrijfscontactfunctionarissen, 
Floor Dil en Ellen Knijf. 
Bel 14078 voor een afspraak of kijk op 
www.alblasserdam.nl/ondernemen

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. 

Maak zelf eenvoudig een afspraak 
met onze Publiekswinkel

Sinds 15 mei vindt u de Publiekswinkel van 
Alblasserdam aan het Cortgene 9A. U bent van 
harte welkom in deze kleine knusse ruimte. 
De beperkte ruimte betekent wel dat we  al-
leen op afspraak kunnen werken. Deze maakt 
u eenvoudig via www.alblasserdam.nl of u 
belt ons op telefoonnummer 14 078. Voor uw 
en onze veiligheid is betalen alleen mogelijk 
met pin. 

In verband met de te verwachten vakantie-
drukte is de Publiekswinkel vlak vóór de 
vakantie extra geopend op zaterdag 30 juni 

en 7 juli van 9.00 tot 12.00 uur. Ook op deze 
dagen werken we alleen op afspraak. 

In onze Publiekswinkel vraagt u onder andere 
uw paspoort of rijbewijs aan. Weet u dat u 
veel producten ook online kunt regelen? 

Via onze website www.alblasserdam.nl zijn wij 
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 
U geeft als zoekwoord het product in waar-
voor u naar de Publiekswinkel komt. U doet 
dan eenvoudig uw digitale aanvraag.   

Nieuws

Feestelijke opening van vernieuwd 
Scheldeplein
Het Scheldeplein is opnieuw ingericht en 
is nu als het ware de huiskamer van de 
buurt. Op donderdag 7 juni opent wet-
houder Peter Verheij om 16.00 uur het 
vernieuwde plein. (Oud)winkeliers, om-
wonenden, leden van de Ichthuskerk en 
scholieren van de basisscholen 't Nokken-
wiel en het Kompas zijn uitgenodigd. 

Voor jong en oud staan donderdag, vrij-
dag en zaterdag feestelijke activiteiten op 
het programma om de opening te vieren. 
Benieuwd naar het programma? Kijk dan op 
www.alblasserdam.nl/scheldeplein. Meer over 
het vernieuwde Scheldeplein leest u in een 
speciale bijlage bij deze krant.

Plein als huiskamer
De herinrichting van het Scheldeplein begon 
in oktober vorig jaar nadat een werkgroep 
van bewoners samen met de gemeente het 
ontwerp had gemaakt. De wens was een 
plein met meer ruimte voor ontmoeting en 

activiteiten, zonder dat dit ten koste zou gaan 
van de bereikbaarheid en toegankelijkheid. In 
het vernieuwde plein zijn twee grote cirkels 
aangebracht die een logische plek vormen 
voor de markt en voor andere evenementen 
en activiteiten. De cirkels zijn het hart van het 
plein. Ook nieuw zijn de zitelementen, een 
meanderend wandelpad richting het Maas-
plein, duurzame bestrating, een milieustraat, 
fi etsrekken en speelbollen. 

Afrondende werkzaamheden
De feestelijke ingebruikname betekent niet 
dat de vernieuwing van het plein helemaal 
klaar is. Er komen nog houten zittingen op de 
betonnen banken, paaltjes om te voorkomen 
dat op de grote cirkel wordt geparkeerd en 
een hek rond de inzamellocatie van bedrijfs-
afval. Ook het kunstwerk met verlichting moet 
nog worden geplaatst. De afrondende werk-
zaamheden worden de komende maanden 
uitgevoerd.

Raadsvergadering

Raads- en commissieagenda

Dinsdag 12 juni, commissieavond raad  Gemeentehuis Alblasserdam

Nieuws

De cirkels vormen het hart van het vernieuwde Scheldeplein. 

Nieuws

Inloopavond Alblas Apart
Projectontwikkelaar Whoonapart houdt op 
dinsdag 26 juni a.s. weer een inloopavond 
over het project Alblas Apart, dat op het voor-
malige Mercon-Kloos terrein wordt ontwik-
keld. Deze 5e inloopavond vindt net als de 
eerdere plaats in het Wapen van Alblasserdam 

aan de Dam in Alblasserdam. 
Inwoners en andere belangstellenden zijn van 
harte welkom vanaf 19.00 uur. Op de website 
www.alblasapart.nl vindt u meer informatie 
en kunt u zich aanmelden voor deze inloop-
avond.

Commissievergadering

Op dinsdag 12 juni 2018 is de commissieron-
de van de gemeenteraad van Alblasserdam. 
Op het moment van publicatie van deze 
Klaroen zijn de agenda's voor de commissies 
nog niet bekend. 

U kunt de agenda's en de openbare stukken 
voor deze vergaderingen vanaf donderdag 7 
juni terug vinden in het Raadsinformatiesys-

teem (RIS) dat u kunt vinden op de website 
van de gemeente Alblasserdam, 
www.alblasserdam.nl. Als u op de foto van de 
gemeenteraad klikt komt u direct in het RIS.

Voor vragen kunt u terecht bij de griffi  e van 
de gemeenteraad, griffi  er@alblasserdam.nl of 
078-770 6014/6015. 


