
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 9 mei 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) 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. 

Nieuws

Op woensdag 21 maart zijn er verkiezingen. 
Gaat u ook stemmen? We kiezen een nieuwe 
gemeenteraad, maar gaan ook naar de stem-
bus voor het raadgevend referendum over 
de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veilig-
heidsdiensten (Wiv). In de volksmond wordt 
dit de sleepwet genoemd. De wet gaat over 
de bevoegdheden van de inlichtingendiensten 
AIVD en MIVD. 

Avondprogramma 21 maart
De stembureaus sluiten op 21 maart om 21.00 
uur. Wie benieuwd is naar de uitslag is van 
harte welkom in Cultureel Centrum Landvast. 
Daar maakt burgemeester Paans in de loop 
van de avond de voorlopige uitslag bekend. 
Uiteraard zijn de vertegenwoordigers van de 
politieke partijen aanwezig om een eerste 
reactie te geven op het verkiezingsresultaat 
in Alblasserdam. Belangstellenden zijn vanaf 
20.30 uur welkom in Landvast, Haven 4. 

Nieuws

Vaststelling Subsidieregeling interne 
jobcoaching Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft in de vergade-
ring van 9 mei 2018 de 'Subsidieregeling in-
terne jobcoaching Drechtsteden' vastgesteld. 
Hiermee is uitvoering gegeven aan het eerder 
vastgestelde beleid rondom de ondersteuning 
van werknemers met een arbeidsbeperking. 
De subsidieregeling richt zich op werkge-
vers die meer dan 15 werknemers met een 
arbeidsbeperking in dienst hebben. 

Deze werkgevers kunnen subsidie krijgen voor 
de kosten van een gekwalifi ceerde jobcoach 
die in dienst is van de betreffende werkgever. 
Zo kan aan werknemers met een arbeids-
beperking passende ondersteuning worden 
geboden om duurzaam aan de reguliere ar-
beidsmarkt deel te nemen. De regeling treedt 
in werking op 17 mei 2018 met terugwerken-
de kracht tot 1 januari 2018. 

Vergunningen & Bekendmakingen

Dorpsgesprek over langzaam verkeer: 
praat u mee?

Nieuws

De afdeling Publiekszaken verhuist maandag 
14 mei naar haar nieuwe tijdelijke onderko-
men aan het Cortgene 9a. In verband met deze 
verhuizing is de Publiekswinkel maandagmid-
dag en –avond gesloten. U bent vanaf dinsdag 
15 mei van harte welkom in ons nieuwe pand.

Denkt u eraan dat we hier alleen op afspraak 
werken? U kunt zelf een afspraak maken via 
14078 of via onze website www.alblasserdam.
nl. Typ in de zoekbalk het product waarvoor u 
een afspraak wilt maken. 

Publiekswinkel verhuist 14 mei

Ingediend
Activiteit: Bouw 
   Het plaatsen van 2 nieuwe 

balkons en het aanpassen 
van twee buitenkozijnen   

Locatie:  De Alblashof 1a   
Datum ontvangst:  24-04-2018   
 
Activiteit:   Bouw   
   Het verbouwen van het 

woonhuis   
Locatie:  Molenkade 11    
Datum ontvangst:  26-04-2018   
 
Activiteit:  Bouw   
   Het maken van een 

uitbouw   
Locatie:  Oost Kinderdijk 287   
Datum ontvangst:  27-04-2018   
 
Activiteit:  Bouw, Inrit/Uitweg   
   Het verbouwen van de 

woning   
Locatie:   W B van der 

Veldenstraat 20   
Datum ontvangst:  24-04-2018   
 

Activiteit:  Kap (Regulier)  
   Het vellen of te doen vellen 

van vier houtopstanden (3x 
smalbladige es (Fraxinus 
angustifolia 'Raywood') en 
zomereik (Quercus robur)   

Locatie:   \'Zwanebloem naast nr. 
31 en tussen nr. 25-27    

Datum ontvangst:  25-04-2018   
 
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, 9 mei 2018

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


