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Gemeentenieuws
Dorp met karakter 3 oktober 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. 

Kom langs ‘backstage’ in
de Duurzaamheidsfabriek

Doordeweeks is de Duurzaamheidsfabriek 
in Dordrecht een drukke bedoening vol met 
studenten en bedrijven die samen werken 
aan innovaties. Tijdens het Weekend van de 
Wetenschap opent de Duurzaamheidsfabriek 
zijn deuren voor bezoekers van alle leeftijden.

Techniek is leuk! Vooral ook omdat er steeds iets 
nieuws te beleven valt. In de Duurzaamheidsfa-
briek is dat goed te zien én zelf te ervaren. Er zijn 
allerlei hypermoderne technische installaties, 
zoals 3D-printers, industriële robots, lasersnijders 
en lassimulatoren met Augmented Reality. Geen 
idee wat je je daarbij moet voorstellen? 
Kom dan zeker even kijken! Weet je het wel? Kom 
dan vooral ook even zelf proberen!

Tijdens het Weekend van de Wetenschap staat de 
deur open voor nieuwsgierige geesten, slimme 

knutselaars en iedereen die ná het weekend iets 
leuks te vertellen wil hebben op school of op het 
werk. Er zijn doorlopende workshops 3D-printen, 
werken met de industriële lasrobot, Augmented 
Reality lassimulatie en robotica. 

De Duurzaamheidsfabriek Backstage is geopend 
op zaterdag 6 oktober van 11:00 tot 16:00 uur. 
Inschrijven vooraf is niet nodig, je bent de hele 
dag door welkom.

Informatie
Neem voor meer informatie over het Week-
end van de Wetenschap een kijkje op www.
hetweekendvandewetenschap.nl en voor meer 
informatie over de Duurzaamheidsfabriek op 
www.duurzaamheidsfabriek.nl. Het adres van de 
Duurzaamheidsfabriek is Leerparkpromenade 
50, Dordrecht.

Nieuws

Denk aan Julia
Onze collega Julia is er niet meer. Aan haar leven 
en dat van haar twee kinderen is op zaterdag 
22 september abrupt een einde gekomen. Even 
was het alsof, zoals burgemeester Jaap Paans eer-
der zei, de grond onder onze voeten wegviel. Het 
verdriet en de verslagenheid binnen de gemeen-
te, maar ook bij de maatschappelijke organisaties 
waar Julia veel contact mee had, is groot.

Ik denk deze week aan wie Julia was en aan wat 
ze deed voor onze gemeente. We praten veel 
over haar en over de passie die ze had voor haar 
werk als beleidsadviseur armoedebestrijding. 
Niet zomaar een baan, maar een missie. 
Zo voelde dat voor haar. Natuurlijk wist ook 
zij dat de gemeente nu eenmaal beleidsstuk-
ken moet hebben en dat er procedures zijn die 
gevolgd moeten worden. Maar daar hield ze 
niet zo van. Haar ging het om het bestrijden van 
armoede. En het allerbelangrijkste daarbij vond 
zij de kinderen.

En dan werd Julia, onze Julia die meestal zacht-
aardig, bescheiden en vriendelijk was, toch even 
fel. Want vanuit haar expertise wist zij dat kinde-
ren die in armoede opgroeien, minder kansen 
hebben. En dat ging haar aan haar hart. 

Convenant tegen Armoede
Het is vanwege haar grote inzet, volharding en 
passie geweest dat op 14 mei jongstleden 26 
organisaties hun handtekening zetten onder het 
Convenant tegen Armoede. De eerste stap in een 
sluitende aanpak. Alle neuzen in de samenle-
ving dezelfde kant uit, hetzelfde doel voor ogen: 
armoede voorkomen, tegengaan en de armoede-
cirkel doorbreken.

Dat is wat deze zachtaardige, bescheiden, vrien-
delijke, maar o zo dappere vrouw aan ons dorp 
nalaat. 

Julia was een vrouw met een groot hart, die altijd 
klaar stond voor anderen. Die een goede toe-
komst wilde voor haar kinderen en hard werkte 
om dat voor elkaar te krijgen. Een gewaardeerde 
collega en een mooi mens. 

En nu moeten we haar missen. 

We proberen te bevatten wat onbevattelijk is. 
Woorden te vinden voor dat waar we eigenlijk stil 
van zijn. We zeggen tegen elkaar dat het is alsof 
ze zomaar weer binnen zou kunnen lopen. En dat 
het zo peilloos verdrietig is dat dat nooit meer 
gaat gebeuren.

Kwetsbaarheid van het leven
Toevallig kwam, net nadat ik het nieuws over Julia 
hoorde, het liedje Fragile van Sting langs op de 
radio. Dat liedje gaat over het effect van geweld 
en over de kwetsbaarheid van het leven. Het 
bevat de prachtige zinnen:

Tomorrow’s rain will wash the stains away
But something in our minds will always stay

Julia is, was en blijft een deel van ons. En hoewel 
er over een paar weken bij het huis waar zij haar 
dood vond niets meer te zien zal zijn, blijven zij 
en haar twee kinderen in onze gedachten en 
gaan onze harten uit naar haar naasten, naar de 
klasgenootjes, meesters en juffen en alle betrok-
kenen.

Leven, liefhebben, elkaar helpen. Het is allemaal 
zo kostbaar en kwetsbaar tegelijk. Laten we dat 
nooit vergeten.

Dorien Zandvliet
Wethouder

Subsidie voor duurzame projecten op 
het platteland
Plattelandsondernemers en maatschap-
pelijke organisaties met vernieuwde 
ideeën voor het platteland, kunnen vanaf 
8 oktober 2018 t/m 14 november 2018 voor 
de tweede keer dit jaar LEADER subsidie 
aanvragen.

LEADER Polders met Waarden is een Europees 
subsidieprogramma dat helpt om nieuwe 
projecten op het platteland van Alblasser-
waard-Vijfheerenlanden, Gouwe-Wiericke en 
Krimpenerwaard te realiseren. Het gaat om 
innovatieve projecten van ondernemers en 
maatschappelijke organisaties met duurzaam-
heid of relatie stad-land als thema. Het kan 
gaan om projectideeën voor lokaal voedsel, 
korte ketens, circulaire economie of duurza-

me energie. Alle ingediende projecten worden 
door de Plaatselijke Groep beoordeeld op 
basis van de Lokale Ontwikkeling Strategie 
en voorzien van een advies aan de provincie 
Zuid-Holland. De provincie neemt het besluit 
over het toekennen van de LEADER subsi-
die. De Plaatselijke Groep heeft de LEADER 
bijdrage per project vastgesteld op minimaal 
25.000 en maximaal 200.000 euro.

Subsidie aanvragen
Neem voor meer informatie over het subsi-
dieprogramma LEADER Polders met Waarden 
contact op met coördinator Martijn Plomp, 
06-20854456 of martijn@praktijk-platteland.
nl. Of kijk voor meer informatie op de web-
site: www.poldersmetwaarden.nl.

Nieuws
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Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat de volgende 
(aanvragen voor) omgevingsvergunningen zijn:         
         
Ingediend
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met 
regels RO   
Het maken van een aanbouw   
Locatie: De Savornin Lohmanweg 40A   
Datum ontvangst: 20-09-2018   
 
Activiteit: Kap   
Het vellen of te doen vellen van een hout-
opstand (1 x Acer pseudoplatanus (gewone 
esdoorn))   
Locatie: Houtopstand staat achter de gara-
geboxen van de Groen van Prinstererstr 49   
Datum ontvangst: 17-09-2018   
 
Activiteit: Kap   
Het vellen of doen vellen van een houtopstand 
(1 x Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn))  
Locatie: Houtopstand staat op het voorma-
lige Wipmolenterein gelegen aan de Wilde 

Woutstraat ter hoogte van huisnummer 24   
Datum ontvangst: 17-09-2018   
 
Activiteit: Kap   
Het vellen of doen vellen van een houtopstand 
( 1x Populus (populier))   
Locatie: Rietvoorn 1   
Datum ontvangst: 17-09-2018   
 
Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan 
op dit moment geen bezwaar of beroep wor-
den ingediend. Dat kan pas nadat het college 
over deze aanvragen heeft beslist. Die beslis-
sing wordt eveneens bekend gemaakt in deze 
krant. 
          
Ingetrokken  
Activiteit: Inrit/Uitweg 
Het veranderen van de oprit in een parkeerplek   
Locatie: Blokweerweg 90   
Datum ontvangst: 28-08-2018   
 
Vergunningen en Meldingen, 
3 oktober 2018 

Vergunningen en bekendmakingen

Zorg
Onlangs kreeg ik een vraag wat we op het gebied van zorg in Alblasserdam alle-
maal hebben gerealiseerd. Als eerste komt dan bij mij op dat kinderen die dat 
nodig hebben, de juiste zorg krijgen aangeboden. Uitgaande van het principe 
van één huishouden, één plan en één regisseur die samen met de ouders het 
zorgproces in goede banen gaat leiden en bewoners die langdurige zorg nodig 
hebben, krijgen die zorg die bij hun past. De komende periode zal de zorg zich 
meer richten op preventie, met als doel gezond te blijven en gezondheid te 
bevorderen en te beschermen. In Alblasserdam wordt een plan van aanpak 
jeugdhulp ontwikkeld met nadruk op het vroeg signaleren van kinderen en ar-
moede en aansluiting van jeugdhulp naar volwassenzorg. Een prachtig initiatief 
dat de PvdA volledig steunt. 

Camperplaats Kinderdijk - Havengebied
Misschien bent u er al aan gewend. De vele campers op Haven Zuid. Inmiddels 
gegroeid naar 6000 overnachtingen per jaar! Echter zal dit beeld op termijn 
verdwijnen. Na de zomer van 2019 zal het camperpark zich verplaatsen naar 
Sportpark Souburgh. Een wens van de exploitant van het camperpark, wat 
ook onderstreept wordt door het college. Sportpark Souburgh is wat onze 
fractie betreft zeker een potentiële locatie. Terecht hebben meerdere fracties 
gevraagd om breder te kijken. De uitspraken van het college onderstrepen nog-
maals de ambitie in het Havengebied. Naast het realiseren van (extra) parkeer-
plaatsen roept onze fractie het college met enige regelmaat op om ‘stenen te 
gaan stapelen’. Dit moment komt met deze ontwikkelingen steeds dichterbij.

Informatieplicht college
Het duurdere kunstwerk Scheldeplein. Ik heb in de commissievergadering al 
gezegd dat onze zorg niet zit in het kunstwerk aan het Scheldeplein. Dat is keu-
rig met bewoners en winkeliers tot stand gekomen en daar mag de wijk trots 
op zijn. De zorg van de VVD ligt echter wel in het niet op de hoogte zijn van een 
overschrijding van vijf keer de raming! Ook al valt het binnen het budget voor 
de reconstructie van het Scheldeplein. Wat het college heeft gedaan is geld dat 
bestemd was voor bestrating uitgeven aan kunst. Misschien heel goed te ver-
antwoorden, maar dan had de wethouder de raad daarover moeten informe-
ren. De VVD wil het college ruimte en vertrouwen geven. Daarbij hoort echter 
ook verantwoording geven en tijdig informeren van de raad. Het is jammer dat 
deze discussie naar aanleiding van het kunstwerk op het Scheldeplein gevoerd 
moest worden. Dat heeft het kunstwerk en de inspanningen van de buurt niet 
verdiend!

Hartveilig wonen
Binnenkort gaan (burger)raadsleden van de gemeente Alblasserdam op 
zaterdagochtend een cursus reanimatie volgen. Zo breidt de groep burger-
hulpverleners, die levensreddend kan handelen bij een hartstilstand, snel uit. 
Een hartstilstand kan iedereen treffen, ongeacht leeftijd of levensstijl. Hulp 
binnen 6 minuten redt levens en kwaliteit van leven. Arie van ‘t Zelfde heeft 
namens het CDA aan het einde van de afgelopen raadsvergadering voorgesteld 
om deze cursus met de hele raad te gaan doen, in navolging van de gemeente 
Dordrecht. De reacties van de (burger)raadsleden zijn positief en ook burge-
meester Paans heeft alle medewerking toegezegd. Met deze reanimatiecursus 
en alle beschikbare AED’s,  is Alblasserdam weer een stap dichter bij “hartveilig 
wonen”.

Jeugdhulp en Kaders 
Op de bijeenkomst van de raad heeft onze Burgemeester stilgestaan bij het fa-
miliedrama in Papendrecht waarbij een van de medewerkers  in de ambtelijke 
organisatie was betrokken.
Dit verdrietige gebeuren heeft grote impact op de organisatie en de raad gehad 
en we hebben dit ook herdacht.
Vervolgens ga je aan het werk met de zaken die op de agenda staan met o.a. 
een zienswijze over de Dienst Gezondheid en Jeugd. Goede jeugdhulp is be-
langrijk, want elk mensenleven telt en als raad controleren we of de geldstro-
men binnen de kaders blijven.
Helaas is dat hier niet het geval; vandaar dat we als raad een stevige zienswijze 
hebben ingediend met in ons achterhoofd het besef dat de hulp en zorg die 
nodig is, geboden moet worden.
We hebben hierbij toch een dubbel gevoel.

Waar kunnen de campers heen?
De camperplaats die nu nog bij Haven-Zuid ligt, gaat daar weg. Tijd dus om te 
zoeken naar een nieuwe geschikte plek in het dorp. Eén mogelijkheid is ver-
plaatsing naar Sportpark Souburgh. Dat moet verder worden onderzocht. Het 
college wilde het onderzoek beperken tot alleen die locatie. Dat vindt D66 geen 
goed idee. Stel dat het die locatie niet wordt? We willen niet dat de campers 
dan maar weer aan de straat staan. Samen met de ChristenUnie dienden wij 
daarom een motie in: onderzoek naast Souburgh nog minimaal één andere 
kansrijke locatie. Vrijwel alle partijen waren het met ons eens. Op 25 septem-
ber is onze motie door de raad aangenomen. Dit dwingt het college alle moge-
lijkheden goed te onderzoeken, en zich niet blind te staren op één uitkomst.

Margreet de Deugd

CDA

Remco de Boer

Peter Sterrenburg

D66

CU SGP

Harrold van Vliet

VVD

Blik op de raad

René Zonnebeld

PvdA

Arjan Dekker

Verkeersbesluit parkeerplaatsen 
voor opladen elektrische voertuigen
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 negen locaties:
-  Parkeerterrein Landvast
-  De Spil, ter hoogte van de Blokweerweg
-  Maasstraat, ter hoogte van het Scheldeplein
-  Randweg, tussen Baandersstraat en Plantageweg
-  Meursingstraat, ter hoogte van de Van Eeste-

rensingel

-  Maasstraat, nabij het multifunctioneel centrum 
Maasplein

-  Parkeerterrein aan de Oost Kinderdijk, ter 
hoogte van de Merwedeweg

-  Parkeerterrein aan het Zwanenbloem
-  Parkeerterrein aan de Jan Smitkade
-  Parkeerterrein aan de Rijnstraat (bij het bus-

station)

Dit verkeersbesluit is conform de wet gepubli-
ceerd in de Staatscourant en vindt u op  
www.officielebekendmakingen.nl

Vergunningen en bekendmakingen
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Digitaal aanvragen rijbewijs
Met ingang van 15 oktober is het in de ge-
meente Alblasserdam mogelijk het rijbewijs 
online aan te vragen. Online aanvragen is alleen 
mogelijk bij het verlengen van het rijbewijs of bij 
uitbreiding van categorieën. 

Om het rijbewijs online te kunnen verlengen 
is een pasfoto nodig die is gemaakt bij een 
erkende fotograaf. Zie hiervoor de website  
www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs. Inlog-
gen bij de online aanvraag vereist de DigiD-app 

met verhoogd beveiligingsniveau door eenma-
lige controle van het identiteitsbewijs. Zie www.
digid.nl/over-digid/app voor meer informatie.
Het online verlengen van het rijbewijs is een 
experiment. Hieraan nemen nog 14 andere 
gemeenten deel. Het online verlengen van het 
rijbewijs is mogelijk gedurende minimaal een 
jaar. Daarna wordt het experiment geëvalueerd 
en wordt er een besluit genomen of en hoe het 
een vervolg krijgt. 

Nieuws

Bent u iets verloren? 
Ga even langs bij de Publiekswinkel
Bent u uw zonnebril, een kledingstuk of uw sleu-
tels in Alblasserdam kwijtgeraakt? Best kans dat 
de eerlijke vinder uw eigendom heeft afgegeven 
bij de Publiekswinkel. Gevonden voorwerpen 
komen daar met regelmaat binnen, maar wor-
den vaak niet afgehaald. Als u iets verloren bent, 
loont het de moeite om even langs te gaan bij 
de Publiekswinkel aan Cortgene 9a.

Landelijke website
Sinds 1 november vorig jaar maakt de ge-
meente gebruik van de landelijke website www.
verlorenofgevonden.nl om verloren en gevon-
den voorwerpen te registreren. Als u iets kwijt 
bent, kunt u ook op deze site kijken. Heeft u een 
voorwerp gevonden, dan kunt u dat via deze site 
laten weten. Een gevonden voorwerp afgeven bij 
de Publiekswinkel kan ook nog steeds.

Paspoort
Bent u uw paspoort kwijtgeraakt en wordt het 

bij ons afgeven, dan zijn wij verplicht om het 
in te nemen. Om misbruik van persoonsgege-
vens te voorkomen, geven we een gevonden 
paspoort niet terug aan de eigenaar. Nell, laten 
we de eigenaar van een gevonden paspoort wel 
weten dat het paspoort terecht is?

U kunt bij de Publiekswinkel terecht op dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
en op maandag en woensdag van 14.00 tot 
19.30 uur. U vindt de Publiekswinkel in het tijde-
lijk onderkomen aan Cortgene 9a.

Foto: Een greep uit de gevonden voorwerpen die 
zijn afgegeven bij de Publiekswinkel.
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