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Gemeentenieuws
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Blik op ons college

Goed gesprek
Net voor de regenbui weer binnen! Met al dat warme en droge weer houd je er al bijna
geen rekening meer mee dat het kan gaan regenen. Grappig hoe snel je aan iets went en
normaal gaat vinden. We ruimen de picknickmand weer in en hervatten ons werk.
Reﬂectie
In de zomervakantie organiseren we als managementteam een aantal picknicks tijdens de lunchpauze en vandaag was het mijn beurt. In deze periode is het aantal afspraken wat minder en dat
leent zich goed voor enige reﬂectie. Waarom doen we de dingen nog zoals we ze doen? Hoe ervaren inwoners en ondernemers onze dienstverlening? Wat kan beter? Wat willen we behouden?
Is de koers die we hebben uitgezet nog de juiste?
Elkaar beter leren kennen
Ik heb goede ervaringen met deze manier van reﬂecteren. Door de informele setting van de
picknick en vanwege het feit dat er iets minder hectiek is in de vakantieperiode, heb je andere
gesprekken dan op de gang of in vergaderingen. En omdat we met medewerkers uit verschillende
teams picknicken is er vaak kruisbestuiving. Ook van onze medewerkers krijg ik positieve reacties.
Je kunt eens wat meer doorvragen naar de bedoeling van iets, je hoort wat allemaal speelt binnen
de verschillende teams en het is een leuke manier om je collega’s beter te leren kennen.
Samen Doen
Afgelopen donderdag spraken we tijdens mijn picknickgesprek onder andere over Samen Doen.
Hoe geef je dat in de praktijk nu vorm? Wat levert het op? En wat niet? We spraken over ervaringen zoals de spagaat van heel eﬃciënt werken versus meer klantgericht werken. Per email kunnen
we veel vragen en zaken afhandelen waardoor de wachttijd niet onnodig lang oploopt en mensen
snel een antwoord krijgen. Vanachter je bureau kun je zo behoorlijk wat meters maken. Een meer
klantgerichte aanpak is lang niet altijd eﬃciënt, maar heeft zeker ook zijn voordelen. Door eens
op locatie te gaan kijken leer je een vraag beter begrijpen, leer je mensen beter kennen en kom je
veelal tot oplossingen met meer draagvlak. Welke verhouding tussen eﬃciëntie en klantgerichtheid past nu bij Samen Doen en bij onze personele capaciteit?
Praktijk
Tijdens de lunch kwamen een aantal praktijkvoorbeelden naar
voren zoals het werken vanuit de bouwkeet bij Blokweer en de
communicatie tijdens de vluchtelingenopvang, waarbij medewerkers de deuren langs gingen in de Lelstraat en Zeilmakersstraat. Een mooi voorbeeld van hoe buurtbewoners, wijkteam
en gemeente met elkaar samenwerken of in gesprek zijn. En,
waarbij medewerkers zich heel betrokken voelen.

Schone lucht blijft speerpunt voor
gemeente, inwoners en bedrijven
'Samen sterk voor schone lucht'. Met deze
oproep wordt iedereen die Alblasserdam
binnenrijdt via de Helling en de Edisonweg
sinds kort verwelkomd. De borden met
daarop de slogan van het gemeentelijk
actieprogramma luchtkwaliteit staan
prominent langs twee belangrijke invalswegen van het dorp.
Met het actieprogramma luchtkwaliteit
werken wij samen met andere overheden, het
bedrijfsleven en bewoners aan een schonere
lucht. De borden helpen om de boodschap
over te brengen dat iedereen een steentje
kan bijdragen. Bijvoorbeeld door op tijd de
schoorsteen te laten vegen en geen hout
te stoken bij windstil weer. Of door bij het
barbecueën meer te letten op het ontstaan en
voorkomen van rook. Ook door te carpoolen,
wat vaker de ﬁets te nemen en minder vuurwerk af te steken levert u een bijdrage aan
een schonere lucht.
BinnensteBuiten Meten
Sinds kort delen wij in de gemeentewinkel
een folder over bewust autorijden uit aan
mensen die hun rijbewijs komen afhalen.
Eind september begint het project

BinnensteBuiten Meten. De luchtkwaliteit,
zowel binnen als buiten, wordt dan een half
jaar lang onderzocht. Daarvoor komen in en
bij tientallen huizen en bedrijfspanden in
Alblasserdam meetsensoren te staan. Om de
luchtkwaliteit te verbeteren zet het college
van B&W in op een betere aanpak van de uitstoot vanuit de tunnel. Ook maakt het college
zich sterk voor een nieuwe ontsluitingsweg
door de polder tussen Nieuw-Lekkerland en
Oud-Alblas. Hiermee kan doorgaand verkeer
door het dorp worden teruggedrongen.

Het bermbord met de slogan van het actieprogramma luchtkwaliteit langs de Helling.

Nieuws

Vakantierooster Sociaal Raadslieden
Tijdens de vakantieperiode wijzigen de
openingstijden van de Sociaal Raadslieden.

Meer in gesprek
En het mooie van zo'n gesprek is dat ik dan medewerkers op
een gegeven moment hoor zeggen: ja, waarom doen wij dat
eigenlijk ook niet wat vaker. Dat gaan we eens proberen! Kijk,
dan heeft dat picknickmomentje wat mij betreft alweer heel
wat opgeleverd!

Van 16 juli t/m 23 augustus 2018 is er inloopspreekuur op:

Dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
In deze periode is er geen spreekuur op
maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag.
Ook is er geen afsprakenspreekuur.

Nieuws

WMO Loket gesloten

Simone van Heeren, Gemeentesecretaris

Het WMO loket is van 06 08 2018 t/m 24 08
2018 gesloten.

Nieuws

Erfgoedcommissie vergadert
Op dinsdag 21 augustus 2018 vergadert de gemeentelijke erfgoedcommissie.
De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, 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 20 augustus 2018 bij de secretaris via het emailadres hierboven.

Voor vragen die niet kunnen wachten kunt u
contact opnemen met de klantenservice van
de SDD 078-7708910.

Raads- en commissieagenda
Vanwege het zomerreces zijn er tot september geen vergaderingen van de gemeenteraad.

Waar vindt u wat?
Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

Volg ons ook op social media
@gemAlblasserdam
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (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.
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 loket 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.stichtingwelzijnalblasserdam.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.
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Bekendmaking
Op 17 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam de 'Beleidsregel betreffende
de omzetting van zelfstandige woonruimte
in onzelfstandige woonruimte' vastgesteld.
De beleidsregel dient conform afdeling 3:4
van de Algemene wet bestuursrecht bekend
te worden gemaakt. Zij bevat een invulling van
de quoteringsregeling, regels met betrekking
tot de verstoring van een geordend woon- en
leefmilieu en regels met betrekking tot goed
verhuurderschap.

Het besluit treedt op 17 juli 2018 in werking.
De beleidsregels liggen voor een ieder, op
afspraak, tot 6 weken na deze publicatie ter
inzage.
Voor vragen over of een nadere toelichting
op de beleidsregels kunt u contact opnemen
met de gemeente Alblasserdam (T: 14 078) of
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
(T: 078 770 8585).

Vergunningen en bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat
de volgende omgevingsvergunningen zijn:

Locatie:
Datum besluit:

Verleend:

Activiteit:

Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Bouw
het samenvoegen van 2
woningen
Dam 58
03-08-2018
Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het vernieuwen van de

Locatie:
Datum besluit:

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen
binnen 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 omschrijving 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 Alblasserdam. Indiening
van een bezwaarschrift betekent niet dat de
werking van het besluit wordt uitgesteld. Na
indiening van een bezwaarschrift bestaat de
mogelijkheid een voorlopige voorziening aan
te vragen bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

woning Kortland 15
Kortland 15
30-07-2018

Verlengd:

Bouw, Inrit/Uitweg
het bouwen van een garage
en het maken van een
garage
Zwaluwstraat 1
01-08-2018

Locatie:
Datum besluit:

Activiteit:

Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw
wijziging op aanvraag omgevingsvergunning
Cortgene 81
30-07-2018

Ingediend:
Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het bouwen van
33 woningen
Locatie:
Kade Noord C 6350
Datum ontvangst: 27-07-2018
Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO,
Inrit/Uitweg
het bouwen van een
woning en het maken van
een uitrit
Locatie:
Hof van Souburgh kavel 1
Datum ontvangst: 30-07-2018
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,
15 augustus 2018

Bouw
het samenvoegen van 2
woningen
Dam 58
30-07-2018
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