
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 4 april 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 vrijdag 9-12 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.

Het adres van de Stichting Welzijn Alblas-
serdam is Cortgene 20 in Alblasserdam, 
tel. 078 – 20 21 220.

Inloopspreekuur:
•  maandag: 13.00 uur – 16.30 uur
•  dinsdag en donderdag: 

9.00 uur -16.30 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. 

Raads- en commissieagenda

Dinsdag 10 april 2018, 
commissieavond gemeenteraad

Gemeentehuis Alblasserdam

In verband met de verhuizing naar het 
Cortgene 9a, is de balie Publiekszaken van de 
gemeente Alblasserdam op maandag 14 mei 
gesloten. U bent dinsdag 15 mei vanaf 9.00 uur 
van harte welkom in onze nieuwe Publiekswin-
kel tegenover het gemeentehuis. Houd u er 
rekening mee dat u daar alleen kunt pinnen.
Om u zo goed en snel mogelijk te helpen, wer-
ken we vanaf de verhuizing alleen op afspraak. 

Een afspraak maken kan telefonisch via 14 
078 of via onze website www.alblasserdam.nl 
(tik in de zoekbalk het product waarvoor u de 
afspraak wilt maken, bijvoorbeeld paspoort).
De openingstijden van de Publiekswinkel 
blijven ongewijzigd: maandag en woensdag 
van 14.00 – 19.30 uur en dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Vergunningen en meldingen 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunningen 
hebben verleend:  

Verleend:
Activiteit:   Bouw

Handelen in strijd met 
regels RO het maken van 
een dakopbouw    

Locatie:   Leeuwerikstraat 2     
Datum besluit:  20-03-2018    
  
Activiteit:   Kap   
    Het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden 
(een gewone es (Fraxinus 
excelsior) en een linde 
(Tilia europae)   

Locatie:   Van Lenneppad 1     
Datum besluit:  19-03-2018    
  
               
Bezwaar  
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenminste 
de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de gron-
den van het bezwaar. Het bezwaar moet wor-
den gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders van Alblasserdam. 

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 voorzie-
ning aan te vragen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht 
team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).  

Ingediend: 
Activiteit:   Aanleg (Uitvoeren werk 

of werkzaamheid)
Bouw  het verplaatsen 
van een hekwerk voor een 
blindengeleidehondenuit-
laatplaats   

Locatie:   A 4081 en A 3966
Datum ontvangst: 19-03-2018   
 
Activiteit:   Bouw   
    Het vervangen van de 

beschoeiing   
   Weegbree 17    
Datum ontvangst:  23-03-2018   
 
Activiteit:   Bouw

Handelen in strijd 
met regels RO het 
vernieuwen van de woning   

Locatie:  Kortland 15    
Datum ontvangst: 19-03-2018   
 
Activiteit:   Bouw

Handelen in strijd met 
regels RO
Inrit/Uitweg het bouwen 
van een schuur met 
zadeldak en het maken 
van een uitrit   

Locatie:   Scheepsbouwplein 8   
Datum ontvangst:  18-03-2018   
 
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 april 2018

Balie Publiekszaken verhuist naar 
Cortgene 9aOp 21 maart werden de gemeenteraadsver-

kiezingen gehouden. De kiezer heeft gespro-
ken, zo heet het. En zo is het ook. Met één 
partij minder die een lege zetel achterliet 
en twee nieuwe raadzetels door de grotere 
gemeenteomvang was er ook wat te verde-
len. Niet alleen een verschuiving dus maar 
er waren ook nieuwe zetels te behalen. En 
dat gebeurde ook: SGP, PvdA en VVD wonnen 
ieder één zetel erbij. Daarmee komt de verde-
ling op vijf voor de SGP, vier voor de PvdA, drie 
voor het CDA en voor de VVD. D66 en de CU 
behielden ieder twee zetels. Daarmee komt 
het totaal op negentien.

In het duidingsdebat op 22 maart kreeg ik 
de eervolle taak om een verkenning te doen 
langs alle politieke partijen. Twee kernvragen 
waren daarbij: 'Hoe te komen tot vorming van 
een nieuw college?' en 'Hoe kan de ontwikke-
ling van ‘Samen doen’ een vervolg krijgen?' 
Die verkenning heb ik met plezier gedaan. 
Ik bracht op 28 maart mijn verslag uit van 
deze verkenningsronde met als motto ‘Verder 
in vernieuwen’. 

Samen doen is een werkwoord geworden
Alblasserdam heeft de achterliggende jaren 
laten zien dat zij in staat is samen met 
inwoners, ondernemers en maatschappe-
lijke partners te werken aan een mooi, veilig 
en leefbaar dorp. Een dorp dat steeds weer 
stappen vooruit maakt in ontwikkeling én 
manieren van werken. Samen doen is een 
werkwoord geworden dat velen inspireert bij 
te dragen aan ons dorp.

Een nieuwe periode vraagt nieuwe gebruiken, 
nieuwe manieren van werken en nieuwe 
prioriteiten. Manieren van werken die verder 
gaan dan we tot dusver hebben gedaan. 

Verder gaan in de betekenis van 'op een hoger 
niveau brengen'. Rekenschap gevend van de 
verkiezingsuitslag en hoe alle partijen in de 
startblokken staan van de nieuwe raadspe-
riode is dat ook mogelijk. Voortbouwen op 
wat er is, vernieuwen waar nodig en mogelijk 
en tegelijk een trede hoger komen. Verder in 
vernieuwen dus. Wat mij betreft een mooie 
uitdaging voor de nieuwe raadsperiode. 

Onderling vertrouwen
Het ‘verder in vernieuwen’ ziet ook op het 
verder gaan met een partijsamenwerking van 
SGP, PvdA en CDA in het college. De juiste 
ingrediënten daarvoor zijn aanwezig. Er is een 
positief signaal van de kiezer, er is onderling 
vertrouwen en ervaring. En vertaal daarbij de 
door de VVD geboekte winst vanuit inhoude-
lijke programmapunten in een coalitieakkoord 
en samenlevingsagenda, zo luidde mijn advies 
als verkenner.  

Vernieuwen is een werkwoord. Niet als doel 
op zich, maar omdat het altijd beter kan en 
continu aandacht en actie vraagt. Aandacht 
en actie van 'alles en iedereen'. Van de raad, 
van het college en van partners in en inwo-
ners van ons 
dorp. Draagt 
u opnieuw uw 
steentje bij in 
de komende 
periode?

Peter Verheij, 
wethouder

Verder in vernieuwen

Commissievergadering
Op dinsdag 10 april 2018 is de commissieron-
de van de nieuwe gemeenteraad van Alblas-
serdam. Op het moment van publicatie van 
deze Klaroen zijn de agenda's voor de com-
missies nog niet bekend. U kunt de agenda's 
en de openbare stukken voor deze vergade-
ringen vanaf woensdag 4 april terug vinden in 
het Raadsinformatiesysteem (RIS) dat u kunt 

vinden op de website van de gemeente Alblas-
serdam, 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. 

NieuwsBlik op ons college 


