
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 14 november 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 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. 

Zo langzamerhand gaan we weer richting het 
einde van het jaar. Een tijd om plannen te 
maken voor 2019. De gemeenteraad debateert 
deze week over de begroting (u leest daar in 
deze krant vast meer over). In de begroting 
laten we zien welke plannen we hebben voor 
het komende jaar. Vol optimisme gaan we weer 
aan de slag. Iemand zei ooit eens tegen mij: 
weet je waarom we plannen maken? Om er 
beargumenteerd van af te kunnen wijken! In 
mijn jaren als wethouder heb ik ervaren dat dit 
een behoorlijk accurate uitspraak is. Veel plan-
nen die gemaakt worden zijn in de praktijk toch 
lastiger, worden toch duurder, duren langer 
dan je van tevoren had bedacht. Soms zit het 
economische tij tegen, zoals in de crisisjaren, 
en soms zit het mee (maar veroorzaakt dan 
weer andere problemen, zoals bij het project 
gemeentehuis). Dit geldt niet alleen voor plan-
nen waar de overheid mee bezig is. Na jaren 
van stilstand zien we ook in Alblasserdam dat 
de crisis voorbij is. Veel partijen stoffen (met 
name) bouwplannen die al lang op de plank 
liggen af en proberen het opnieuw. Onze om-
gevingsdienst draait overuren.
 
Over deze bouwplannen en de effecten op de 
omgeving maak ik me behoorlijk druk. De tijd 
dat projectontwikkelaars alleen maar commu-
niceerden met de gemeente en pas achteraf 
met de omgeving is echt voorbij. Helaas merk 
ik dat deze boodschap nog steeds niet bij alle 
partijen met initiatieven is doorgedrongen. 
Nee, het was niet een mode gril of iets wat bij 
de crisisjaren hoorde. Het meenemen van je 
buren, het oprecht luisteren en zoeken naar 
gezamenlijkheid is een blijvertje, ook voor 

projectontwikkelaars. Gelukkig zie ik ook pro-
jectontwikkelaars die dit wel goed kunnen. Het 
aangaan van het goede gesprek wil niet zeggen 
dat alle verschillende belangen overbrugt kun-
nen worden. Het is dan hopelijk wel zo dat er 
meer begrip voor elkaar is ontstaan en dat dui-
delijk is waar de verschillen zitten. Dit is mak-
kelijker gezegd dan gedaan. Om dit ‘spel’ goed 
met elkaar te spelen is goede communicatie 
essentieel. Helaas gaat er op dit vlak vaak iets 
mis. Veel van mijn werk als wethouder bestaat 
uit het repareren van schade die ontstaat door 
niet, of niet goed met elkaar communiceren.
 
Goed communiceren is misschien wel het 
moeilijkste dat er is. En toch moeten we hier 
naar blijven streven. Neem tijd voor elkaar. 
Professionele partijen zoals projectontwik-
kelaars: neem de tijd voor de buurt, neem tijd 
voor het leren kennen van elkaar. We denken 
vaak al snel dat we elkaar verstaan en vullen 
daarbij veel in voor de ander. Doe dat niet, 
probeer in te leven in elkaars belangen, zonder 
direct in de strijdmodus te schieten. Ik ben 
ervan overtuigd dat er uiteindelijk mooiere 
plannen ontstaan waar veel mensen blij van 
worden als we in het begin van een bouwpro-
ject hier meer tijd voor 
inruimen. Het kost mis-
schien meer tijd, inves-
teren in elkaar. Maar ik 
vind het een uitstekende 
reden waarom een plan 
en de planning uiteindelijk 
toch aangepast moeten 
worden.
 

Plannen maken en weer aanpassen

Blik op de raad Nieuws

Haalbaar en betaalbaar 
aardgasvrij wonen
De energietran-
sitie; het is een 
onderwerp waar 
je nauwelijks 
omheen kunt 
als je een krant 
openslaat of 
een avondje tv 
kijkt. Je zou er 
zomaar onrustig 
van worden. Dat 
is begrijpelijk, 
maar niet nodig, geeft Joey Reedijk aan. Hij 
is sinds deze zomer programmamanager 
energietransitie in de Drechtsteden. Joey: 
"Als regio gaan we voor zorgvuldigheid 
en lopen we niet te hard van stapel. We 
nemen alleen maatregelen als we er zeker 
van zijn dat die maatregelen ook in 2050 
nog een goede keuze zijn. Geen overhaaste 
acties dus."

Wat doen de Drechtsteden?
Alle woningen en gebouwen in Nederland 
moeten in 2050 aardgasvrij zijn. De gemeen-
ten in de Drechtsteden onderzoeken hiervoor 
eerst wat voor elke wijk de beste oplossing is, 
als alternatief voor aardgas. Joey: "We willen 
schone en duurzame energie op een haalbare 
en betaalbare manier voor iedereen. Mensen 
mogen niet de dupe worden van hoge 
energiekosten." 

Bij het onderzoek naar de beste oplossing zijn 
verschillende partijen betrokken, waaronder 
HVC, netbeheerder Stedin en de woningbouw-
corporaties. "Uiterlijk in 2021 weten we per 
wijk welke oplossingen het meest haalbaar 
en betaalbaar zijn", vertelt Joey. "Tegen die 
tijd hebben we hopelijk ook meer duidelijk-
heid over de fi nanciële bijdrage van het Rijk. 
In samenspraak met inwoners en andere 
betrokkenen maken we vervolgens samen met 
de gemeente voor iedere wijk een plan om de 
beste oplossing in de praktijk te brengen."

En wat kunt u doen?
"Voor inwoners geldt in zeker zin hetzelfde als 
voor de regio. Het is verstandig om uw tijd te 
nemen en voor zekere maatregelen te gaan. 
Bij de vervanging van uw gaskookplaat kunt u 
bijvoorbeeld kiezen voor elektrisch koken en 
zo uw keuken alvast aardgasvrij maken. Ook 
het isoleren van uw woning is een zinvolle 
maatregel. Het Energieloket Drechtsteden kan 
u over dit soort keuzes adviseren".

Meer weten?
Kijk op www.drechtstedenenergie.nl. Of lees 
de antwoorden op veel gestelde vragen over 
wonen zonder aardgas op 
www.drechtsteden.nl/energieakkoord. 

Nieuws

MBO Job event op 26 november

Kom op 26 november naar het MBO Job 
Event in de Duurzaamheidsfabriek in 
Dordrecht

De groeiende arbeidsmarkt heeft je nodig. 
Bedrijven zitten te springen om MBO-ers. Wil 
jij in jezelf investeren? Werkgevers, opleiders 
en brancheorganisaties uit de techniek, zorg, 
ICT, bouw, metaal, transport en logistiek gaan 
graag met je in gesprek over jouw mogelijk

heden. Kom naar het MBO Job Event en ont-
dek welk baan of opleiding bij jouw kwalitei-
ten past.

Locatie:   Duurzaamheidsfabriek, 
Leerparkpromenade 50 Dordrecht

Datum:  maandag 26 november 2018
Tijdstip:  16.00 – 19.00 uur

www.baasoverjeeigentoekomst.nl

Nieuws

Maand van de mantelzorg

In Alblasserdam staat de maand novem-
ber in het teken van de mantelzorg. Een 
maand waarin gemeente, organisaties en 
instellingen hun waardering uitspreken 
naar mantelzorgers in het dorp.

Maand in plaats van week
De laatste paar jaar werd in Alblasserdam 
een week van de mantelzorg georganiseerd. 
Mantelzorgers hebben echter aangegeven dat 
er wel heel veel activiteiten in een korte tijd 
plaatsvonden, daarom is dit jaar gekozen voor 
een hele maand. Het landelijke thema is ‘Ver-
ras de mantelzorger!’ Er staan diverse activitei-
ten en bijeenkomsten op het programma. Op 
maandag 5 november werd de aftrap gegeven 
door wethouder Dorien Zandvliet. Zo’n dertig 

vrijwilligers bezorgden een bloemetje en 
cadeaubonnen bij mantelzorgers.

Diverse activiteiten
Afgelopen week zijn al diverse bijeenkomsten 
geweest, zoals tekenen, workshop minder pie-
keren, haken, spelletjes en een koffi  e-ochtend 
voor ouders van kinderen met een fysieke en/
of verstandelijke beperking.

Escape room, buffet, fi lm en bingo
Zaterdag 24 november staat een uitje voor 
jonge mantelzorgers op het programma: 
Escape room en daarna gezellig 
pannenkoeken eten.

Vervolg zie volgende pagina>> 



Raads- en commissievergaderingen

Gemeentenieuws

Om 11:15 uur verzamelen bij gebouw de Post-
duif, Randweg 106. Op donderdag 29 novem-
ber  is er een ontmoetingsochtend voor de 
Connectgroep in de huiskamer van Stichting 
Welzijn Alblasserdam, Cortgene 20. Aanvang 
09:30 uur. 
De Maand van de Mantelzorg zal op vrijdag  
30 november worden afgesloten met een  
buffet in Landvast met daaraan voorafgaand 
de keuze uit de film Rafaël of bingo. Het is mo-
gelijk om alleen deel te nemen aan het buffet 

of aan de film/bingo. Aanvang film en bingo 
om 15:30 uur. Aanvang buffet 17:30 uur.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.stichting-
welzijnalblasserdam.nl. Aanmelden voor de 
activiteiten/bijeenkomsten is noodzakelijk en 
kan via info@stichtingwelzijnalblasserdam.
nl of 078-2021220. Indien u iemand nodig 
heeft die de zorg voor uw dierbare even kan 
overnemen zodat u deel kunt nemen aan een 
activiteit, kunt u contact opnemen met Stich-
ting Welzijn Alblasserdam.

Nieuws

Onderzoek naar lood in bodem van 
speeltuinen

Door eeuwenlang gebruik zit er op veel 
plaatsen in Zuid-Holland lood in de bodem. 
Lood kan negatieve effecten hebben op de 
gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 
jaar. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
(OZHZ) doet daarom samen met de provincie 
bodemonderzoek in kinderspeelplaatsen. 
Ook in Alblasserdam gaat een onderzoeksbu-
reau een aantal speeltuinen onderzoeken.

Het bodemonderzoek is nodig om vast te 
stellen of er een risico is en of extra acties 
nodig zijn. Lood is niet goed voor de ontwik-
keling van de hersenen van jonge kinderen. Zij 
kunnen lood binnenkrijgen, door bijvoorbeeld 
hun vingers in hun mond te steken tijdens het 
buiten spelen. Kinderen tot 6 jaar vormen een 
kwetsbare groep. Daarom vindt het onderzoek 
plaats bij de kinderspeelplaatsen.

In sommige speeltuinen is extra  
bodemonderzoek nodig
OZHZ heeft samen met ons de speeltuinen in 
kaart gebracht, zoals bij scholen, kinderop-
vang of openbare speellocaties. Op basis van 
historische informatie en eerder uitgevoerde 
bodemonderzoeken bekeken bodemexperts 
of op deze locaties hogere loodgehalten te 
verwachten zijn. Ook is nagegaan of de  

spelende kinderen in contact kunnen komen 
met de grond. Bij een volledig betegelde 
speeltuin, is dit bijvoorbeeld niet zo. Op basis 
van deze gegevens is helder waar extra onder-
zoek nodig is. Daar gaan onderzoeksbureaus  
bodemmonsters nemen. Er zijn dus ook  
speeltuinen, waar dit niet nodig is. 

U kunt een onderzoeksbureau aan het 
werk zien
Het kan zijn dat u onderzoekers een bodem-
monster ziet nemen. Zij nemen dan een 
klein beetje grond mee, dat daarna in het lab 
geanalyseerd wordt. De uitkomsten van het 
onderzoek verwachten we begin 2019. 
Dan wordt duidelijk of er risico's zijn en wordt 
gekeken of er maatregelen in de betreffende 
speeltuin nodig zijn.  

Zo kunt u de inname van lood zoveel  
mogelijk voorkomen: gebruiksadviezen 
Lood komt alleen het lichaam in via hand-
mondcontact, oftewel; door het ‘eten’ van 
aardedeeltjes uit loodhoudende bodem.  
Door het binnen krijgen van aardedeeltjes te 
voorkomen, wordt het risico aanzienlijk be-
perkt. Samen met de GGD’s zijn er gebruiksad-
viezen opgesteld, vooral gericht op ouders van 
jonge kinderen. Deze gelden alleen als er lood 
in de bodem wordt verwacht. Meer informatie 
over lood vindt u op www.ozhz.nl

Wij houden u op de hoogte
Zodra meer duidelijk is over de uitkomsten 
van het onderzoek, informeren wij u.  
Heeft u vragen over bodemonderzoeken  
naar lood?  
Bel dan gerust met de Omgevingsdienst  
Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer:  
078-7708585.

Vervolg vorige artikel >> 

Nieuws

Dorpsgesprek over ontsluiting en  
bereikbaarheid: praat u mee?
Hoe kunnen we het (vracht)verkeer even-
wichtiger over Alblasserdam verdelen? Welke 
rol spelen de twee ontsluitingswegen Dam-
Ruigenhil en Oude Torenweg hierbij? Wat is 
een optimale verkeerssituatie op en rondom 
Dam-Plantageweg? 

Deze en andere vragen zijn onderwerp van 
gesprek tijdens een bijeenkomst over de 
ontsluiting en bereikbaarheid van Alblasser-
dam op maandag 26 november in cultureel 
centrum Landvast. Praat u mee en deelt u uw 
ervaringen en ideeën? De avond duurt van 
19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). 
U kunt zich tot en met 23 november 
aanmelden bij Diana Bravenboer via 
d.bravenboer@alblasserdam.nl.

Vragen en stellingen
Tijdens het dorpsgesprek gaan inwoners, on-
dernemers, belangenverenigingen en andere 
belangstellenden in groepjes met elkaar in 
gesprek aan de hand van stellingen en vragen. 
Gemeenteraadsleden begeleiden het gesprek. 
Wethouder Arjan Kraijo opent de avond. Aan 
het eind van de avond volgt een korte terug-
koppeling.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
De opbrengst van de gesprekken wordt waar 
mogelijk verwerkt in het gemeentelijk verkeers- 
en vervoersplan (GVVP). In het GVVP staan de 
plannen, maatregelen en beleidskaders op het 
gebied van verkeer en vervoer voor de komende 
jaren. Daarbij gaat het niet alleen om de ontslui-
ting en bereikbaarheid van Alblasserdam. Ook de 
veiligheid in het verkeer van fietsers, voetgangers 
en mensen met een handicap zijn voorbeelden 
van onderwerpen die in het GVVP aan bod 

komen. Deze onderwerpen zijn in een eerder 
dorpsgesprek op 14 mei aan de orde geweest. 
Het derde thema uit het GVVP, openbaar vervoer, 
komt in 2019 in een dorpsgesprek aan de orde. 
Een schematisch overzicht van de onderwerpen 
ziet u op de volgende pagina.

Basisnota
De gemeente heeft  al een basisnota opgesteld 
op basis van (bestaand) onderzoek en diverse 
gesprekken. Deze nota vormt de basis voor 
de samenspraak met de samenleving. Aan de 
hand van de uitkomst van de dorpsgesprek-
ken brengt de gemeente in kaart welke punten 
u aan de gemeente wilt meegeven voor het 
GVVP. Meer informatie en de basisnota staan 
op www.alblasserdam.nl/verkeerenvervoer.

Op dinsdag 27 november 2018 vergadert de 
gemeentelijke erfgoedcommissie.

De vergadering vindt plaats in het gemeen-
tehuis, Cortgene 2, vanaf 15.00 uur. Een 
gedeelte van de vergadering is openbaar.

U kunt de agenda per email opvragen bij de 
secretaris van de erfgoedcommissie mevrouw 
c.m.corbeau@alblasserdam.nl. Wilt u gebruik 
maken van het spreekrecht? Meld u dan vóór 
maandag 26 november 2018 bij de secretaris 
via het emailadres hierboven.

Raads- en commissievergaderingen

Dinsdag 20 november vergaderen de leden 
van de auditcommissie (18.30 uur Inspira-
tieruimte), commissie Grondgebied (19.30 
uur Burgerzaal) en de commissie Bestuur en 
Samenleving (19.30 uur k114).

De agenda's en stukken van deze vergaderin-
gen treft u in het Raadsinformatiesysteem op 
de website.

Mercon Kloos
Het gesprek is gevoerd aan de hand van de 
concrete casus van Mercon Kloos. Op de locatie 
van dit bedrijf willen de projectontwikkelaar en 
gemeente onder andere woningen realiseren. 
Tegelijkertijd moet de dijk die grenst aan de 
locatie in de toekomst worden versterkt. Het 
waterschap Rivierenland en de ontwikkelaar zijn 
met de gemeente en de Gebiedsraad rond de 
tafel gegaan. Zij hebben geconstateerd dat sa-
menwerken en het afstemmen van planningen 
tot een veel beter resultaat kan leiden. 

Samenwerking
Voorzitter van de Gebiedsraad en burgemees-
ter van Sliedrecht Bram van Hemmen: “Het 
betekent wel dat de normale werkwijze van de 
betrokken organisaties volledig op de helling 
moet. In het voorbeeld van Mercon Kloos 
moet bijvoorbeeld een verschil in tijdsplan-
ning van twaalf jaar worden overbrugd. Ik zie 
dat er de wil is tot samenwerking waardoor 
we in de Albasserwaard-Vijfheerenlanden 
mooie resultaten kunnen bereiken. Natuur-
lijk moeten we kijken naar de financiering. 
Dat is eigenlijk het kleinste probleem, want 

voor goede ideeën is altijd geld!” Tijdens het 
Ideeëntheater is het gesprek gevoerd wat 
organisaties tegenkomen om hun planning en 
ambities op elkaar af te stemmen. Daarnaast 
is het aanwezige publiek gevraagd om tips 
en adviezen om de slagingskans van deze en 
andere projecten te vergroten.

Belang van Nationaal Watercongres
Gedeputeerde Rik Janssen, gedeputeerde 
Water was ook dit jaar weer aanwezig op het 
Deltacongres: “In het vraagstuk over watervei-
ligheid speelt het grondgebied van Zuid-Hol-
land een prominente rol. De Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden is één van de gebieden in 
Nederland waar het risico op een overstro-
ming met aanzienlijke gevolgen relatief groot 
is. Voor de provincie gaat het daarnaast om 
meer dan waterveiligheid alleen. Ook voldoen-
de zoetwater van een goede kwaliteit en de 
aandacht voor klimaat en ruimtelijke adapta-
tie zijn voor de provincie van groot belang. De 
provincie werkt daarom samen met partners 
aan het vergroten van de waterveiligheid, het 
borgen van de waterbeschikbaarheid en daar-
mee aan een gezond en veilig Zuid Holland.”

Nieuws

Dijkversterking en nieuwbouw zoveel 
mogelijk combineren

De dijken in Nederland moeten met enige 
regelmaat versterkt worden voor de veilig-
heid. Voor 2050 moeten alle dijken aan de 
nieuwe normen voldoen. Een zogenaamde 
Gebiedsraad, bestaande uit gemeenten in de 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de provin-
cie en het waterschap Rivierenland, willen die 
dijkversterking zoveel mogelijk combineren 

met ruimtelijke ambities zoals nieuwbouw. 
Succesvol samenwerken betekent dat or-
ganisaties ook de doelen van anderen mee 
moeten nemen. In het Ideeëntheater tijdens 
het Nationaal Deltacongres op 1 november 
in Zwolle gingen zij daarover het gesprek aan 
met bezoekers van het congres. 



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

Verleend
Activiteit:  Kap    
   Het vellen of te doen vellen van 

één houtopstand (één Pinus 
(dennenboom)    

Locatie:  Zeelt 166 
Datum besluit:  29-10-2018    
   
Activiteit:  Kap    
   Het vellen of te doen van een 

houtopstand (een Alnus 
glutinosa (zwarte els)   

Locatie:   Bos Rijkee nabij 
Nedersassen    

Datum besluit:  29-10-2018    
  
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen van 

een houtopstand  (een Populus 
alba (witte abeel)   

Locatie:   Blokweerweg in het bosper-
ceel aan het wandelpad    

Datum besluit:  29-10-2018    
  
Activiteit:  Kap    
   Het vellen of te doen vellen van 

één houtopstand ( één Prunus 
'Spire' (sierkers) 

Locatie:  Cornelis Smitstraat   
Datum besluit:  29-10-2018    
    
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen van 

twee houtopstanden (één Robinia 
pseudoacacia (valse acacia) en 
(één Alnus glutinosa (zwarte els)  

Locatie:  Hooftmanlaan t.h.v. nr. 1 + 3  
Datum besluit:  29-10-2018    
  
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (een 
Acer pseudoplatanus (gewone 
esdoorn)    

Locatie:   Ieplaan 25 in het groenplant-
soen aan de slootkant    

Datum besluit:  29-10-2018    
  
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen van 

een houtopstand (een Cercis 
siliquastrum (judasboom)

Locatie:   Kalmoes tegenover huisnum-
mer 7 in het groenplantsoen 

Datum besluit:  29-10-2018    
  
Activiteit:  Kap    
   Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (een Acer 
pseudooplatanus (esdoorn) 

Locatie:  Nabij Kade 1 Alblasserdam    
Datum besluit:  29-10-2018    
  
Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen van 

twee houtopstanden ( één Popu-
lus alba en één Fraxinus excelsior 
( Witte pulier en Gewone es)

Locatie:   Zeevaartschoollaan Bos 
Rijkee, slootkant Bos Rijkee    

Datum besluit:  29-10-2018    

Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen van 

een houtopstand (één Sorbus 
intermedia (zweedse meelbes)  

Locatie:  Zwanenbloem t.h.v. nr. 49    
Datum besluit:  29-10-2018    

Activiteit:  Kap    
  
   Het vellen of te doen vellen van 

één houtopstand  (één Populus 
(populier)

Locatie:  Rietvoorn 1 
Datum besluit:  31-10-2018    

Activiteit:  Kap
    Het vellen of te doen vellen 

van drie houtopstanden (een 
Aesculus hippocastanum (witte 
paardenkastanje), een Gleditsia 
triacanthos 'Inermis' (valse Chris-
tusdoorn), een Liriodendron 
tulipifera (tulpenboom)   

Locatie:  Rijnstraat 434     
Datum besluit:  01-11-2018    

Activiteit:  Kap    
   Het vellen of te doen vellen van 

een houtopstand 
(een Acer pseudoplatanus 
(gewone esdoorn)    

Locatie:   Groen van Prinstererstr 49 
(achter parkeerstraat) 

Datum besluit:  02-11-2018    

Activiteit:  Kap    
    Het vellen of te doen vellen van 

een houtopstand (een Acer pseu-
doplatanus (gewone esdoorn)  

Locatie:    Wipmolenterrein gelegen 
aan de Wilde Woutstraat ter 
hoogte van huisnummer 24     

Datum besluit:  02-11-2018    

Activiteit:  Roerende zaken    
   Het inrichten van de havenstraat 

als bouwterrein    
Locatie:  Cortgene 2 
Datum besluit:  30-10-2018    
  
Bezwaar  
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen bin-
nen zes weken na de dag van verzenddatum van 
deze besluiten. Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en bevat tenminste de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving 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 Alblasser-
dam. Indiening van een bezwaarschrift betekent 
niet dat de werking van het besluit wordt uitge-
steld. Na indiening van een bezwaarschrift be-
staat 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   
    Het veranderen en vergro-

ten van de woning door het 
plaatsen van een dakkapel 
in het voordakvlak   

Locatie:  Ruysdaellaan 15 
Datum ontvangst: 27-10-2018   

Activiteit:  Bouw   
   Plaasting hoogwerker DAM 

85 / 133   
Locatie:  Dam 85 
Datum ontvangst:  29-10-2018   

Activiteit:   Roerende zaken   
    Het plaatsen van een 

hoogwerker   
Locatie:   Dam 85 
Datum ontvangst:  02-11-2018   

Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan op 
dit moment geen bezwaar of beroep worden in-
gediend. Dat kan pas nadat het college over deze 
aanvragen heeft beslist. Die beslissing wordt 
eveneens bekend gemaakt in deze krant. 

Vergunningen en Meldingen,14 november 2018          
          

Gemeentenieuws

Dorp met karakter

Vergunningen & Bekendmakingen

Maatwerkvoorzieningen maatschap-
pelijke ondersteuning
De Drechtraad heeft in de vergadering van 
6 november 2018 de wijziging van de Verorde-
ning maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning Drechtsteden vastgesteld. Deze 
wijziging treedt per 1 januari 2019 in werking.
De wijziging komt voort uit de wijziging van de 
landelijke wet- en regelgeving voor de eigen 
bijdrage Wmo. Met de wijziging van de Verorde-
ning wordt aangesloten bij het landelijke eigen 
bijdragebeleid. Vanuit het Rijk wordt de eigen 
bijdrage voor alle klanten gemaximeerd op € 
17,50 per vier weken. De uitzondering op deze 
regel betreft de groep meerpersoonshuishou-
dens onder de AOW-leeftijd. Deze klantgroep 
betaalt per 2019 geen eigen bijdrage voor de 
Wmo. De minimale eigen bijdrage in de Drecht-
steden was tot op heden vastgesteld op € 11,79. 
Vanaf 2019 gaat ook voor deze klanten een eigen 
bijdrage gelden van € 17,50 per vier weken. Voor 
klanten met alleen individuele begeleiding en 
dagbesteding wijzigt er niets. Zij betalen onder 
de huidige regels in de Drechtsteden geen 
eigen bijdrage. Deze uitzondering blijft ook 
in 2019 gehandhaafd. De Drechtraad heeft ook 
een besluit genomen over de ritprijzen van de 
Drechthopper. Deze worden verhoogd, doordat 
gewerkt gaat worden met een instaptarief en een 

kilometertarief. Voor Wmo-geïndiceerde klanten 
wordt het opstaptarief € 0,60 en de kilometerprijs 
€ 0,19. Voor klanten pashouders van 75 jaar en 
ouder wordt het opstaptarief € 1,50 en de prijs 
per kilometer € 0,39.

Technische aanpassing Verordening werk 
en inkomen Drechtsteden 2015
De Drechtraad heeft in de vergadering van 
6 november 2018 het besluit genomen om 
enige technische aanpassingen te doen in de 
Verordening werk en inkomen Drechtsteden 
2015. In art. 3.3 lid 3 wordt een tekstuele on-
volkomenheid aangepast die niet tot inhoude-
lijke veranderingen leidt. Daarnaast wordt de 
titel zo aangepast dat '2015' komt te vervallen. 
De verordening heet tegenwoordig dus 'Veror-
dening werk en inkomen Drechtsteden'.

Intrekking Verordening Persoonsgebonden 
Budget Begeleid Werken Wsw
De Drechtraad heeft in de vergadering van 6 no-
vember 2018 de Verordening Persoonsgebonden 
Budget Begeleid Werken Wsw ingetrokken. Deze 
regeling had al sinds de invoering van de Partici-
patiewet geen juridische grondslag meer, maar 
was tot nu toe nog niet formeel ingetrokken.

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Omgevingsvergunning Sporthal 
Molenzicht onherroepelijk 
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam 
maken bekend dat de verleende omgevings-
vergunning voor het bouwen van een Sporthal 
aan de Groen van Prinstererstraat na uitspraak 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (AbRS, 26 september 2018, nr. 
201707213/1/A1) met ingang van 26 september 

2018 onherroepelijk is geworden.
De omgevingsvergunning is digitaal in te zien 
op www.alblasserdam.nl en op de website van 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Alblasserdam, 14 november 2018
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam

Nieuws

Informatieavond over renovatie 
gemeentehuis

Op donderdag 15 november 2018 vanaf 19.30 
uur houdt de gemeente een informatieavond 
over de renovatie van het gemeentehuis en 
het Raadhuisplein. Tijdens deze avond geven 
wij informatie over de voortgang en de keuzes 
die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 
Ook kunnen betrokken organisaties, bewoners 
en raadsleden met elkaar in gesprek over de 
toekomst van het gemeentehuis en de plan-
nen voor een 'Huis van de samenleving'. De 
informatieavond vindt plaats in het gemeen-
tehuis.

Programma:
19:30 uur Inloop met koffi  e / thee
20:00 uur  Opening door wethouder 

Peter Verheij
20:05 uur  Toelichting op renovatie 

gemeentehuis en concept 
'Huis van de samenleving'. 

20:20 uur  In gesprek met gemeente, 
architecten, Leerwerkbedrijf 
Smile, politie en bibliotheek

21:00 uur Afsluiting

Achtergrond
Het gemeentehuis is toe aan renovatie omdat 

het niet meer voldoet aan de eisen van deze 
tijd. Om het pand optimaal te benutten heeft 
de gemeenteraad gevraagd om op zoek te 
gaan naar geschikte partners om de ruimte 
mee te delen. De gemeenteraad heeft ook ge-
vraagd om in het plan voor de renovatie een 
verbinding te maken met het plein. Het doel 
is om het plein levendiger te maken en een 
huiskamergevoel te laten ontstaan. Daarom 
is een plan gemaakt voor een 'Huis van de 
samenleving'. Hierin is niet alleen ruimte voor 
de gemeentelijke organisatie maar ook voor 
een steunpunt van de politie, leerwerkplekken 
voor Leerwerkbedrijf Smile en voor de biblio-
theek AanZet.

Besluitvorming
In juni 2017 heeft de raad ingestemd met 
een defi nitief ontwerp voor de renovatie van 
het gemeentehuis en een uitvoeringskrediet 
beschikbaar gesteld. De uitkomst van de aan-
besteding heeft tot vertraging geleid. Na ge-
sprekken met de enig overgebleven aannemer 
is er een onderhandelingsresultaat bereikt dat 
aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

De gemeenteraad staat nu voor de keuze om 
al dan niet in te stemmen met de start van de 
renovatie. Met de informatieavond willen de 
raad en het college van B&W de inwoners van 
Alblasserdam de gelegenheid bieden goed 
geïnformeerd bij te dragen aan de afwegingen 
die bij de besluitvorming op 18 december in 
de gemeenteraad aan bod zullen komen.
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