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De gemeente treft extra verkeersmaatre-
gelen om de doorstroming van het ver-
keer op de Edisonweg/Oude Torenweg te 
verbeteren. Dit gebeurt naar aanleiding 
van reacties van inwoners en raadsvragen 
na de reconstructie van het kruispunt Oude 
Torenweg/Vinkenpolderweg.

De kruising is eind vorig jaar aangepast, mede 
op basis van signalen van inwoners over de 
onveilige situatie voor fietsers. Bij het ontwerp 
is prioriteit gegeven aan de verkeersveiligheid 
en is de doorstroming hieraan ondergeschikt 
gesteld. 

Het doel was in de eerste plaats de verkeers-
veiligheid voor fietsers te verbeteren. In de 
oude situatie hadden fietsers die op de krui-
sing wilde afslaan slecht zicht op de hoofdrij-
baan omdat zij tussen het afslaande autover-
keer door moesten manoeuvreren. Ook was er 
in het midden van de kruising weinig opstel-
ruimte voor fietsers. 

In de nieuwe situatie zijn de middengelei-
ders op de Oude Torenweg dichter bij elkaar 
gebracht zodat dit meer veiligheid biedt voor 

(fiets)verkeer dat in het midden opgesteld 
staat. Ook kunnen de fietsers nu recht over-
steken.
Gelet op de vele klachten over de doorstro-
ming wil de gemeente echter tegemoet komen 
aan automobilisten, zonder daarmee conces-
sies te doen aan de veiligheid voor fietsers.  

De belangrijkste maatregelen zijn: 
• Links afslaan op de Oude Torenweg (dorp 

uit) naar de Vinkenpolderweg richting Oud-
Alblas wordt verboden; het verkeer wordt 
via de Wensveenrotonde terug geleid; 

• De Poldersemolenweg (vierde pootje op de 
rotonde) wordt opengesteld voor autover-
keer naar sportcomplex Souburgh; er komen 
extra maatregelen om sluipverkeer richting 
Oud-Alblas tegen te gaan; 

• De uitrit van de Vinkenpolderweg rechtsaf 
richting Oude Torenbrug wordt iets verbreed 
zodat automobilisten de bocht comfortabe-
ler kunnen nemen.

Vanuit alle rijrichtingen wordt de route met 
bewegwijzeringsborden aangegeven. Een 
uitgebreid bericht over de maatregelen vindt u 
op onze website www.alblasserdam.nl

Extra maatregelen op en rond 
 kruising Vinkenpolderweg

Blik op ons college Nieuws

In verband met de renovatie van het gemeentehuis verhuist de balie Publiekszaken in mei naar 
de Cortgene 9a (tegenover het gemeentehuis). Houd u er rekening mee dat u daar alleen kunt 
pinnen.

Om u zo goed en snel mogelijk te helpen, werken 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 dat u wilt aanvragen).
De openingstijden blijven ongewijzigd: maandag en woensdag van 14.00 – 19.30 uur en dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Balie Publiekszaken  
verhuist naar Cortgene 9a

Waar vindt u wat?
Postadres:  Postbus 2, 

2950 AA Alblasserdam

Bezoekadres:  Cortgene 2,
 2951 ED 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: 14.00 -19.30 uur
Dinsdag: 09.00 -12.00 uur
Woensdag: 14.00 -19.30 uur
Donderdag: 09.00 -12.00 uur
Vrijdag: 09.00 -12.00 uur
Ook voor vergunningen en bouw- en 
woningtoezicht kunt u tijdens deze uren 
terecht.

Zorgloket 
Maandag t/m donderdag 09.00 -12.00 uur
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 en dinsdag: 13.00-16.30 uur
-  Donderdag: 09.00-16.30 uur

Afspraak spreekuur: 
-  Dinsdag: 09.00 – 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. 

Om te voorkomen dat afslaande auto’s het doorgaande verkeer blokkeren mag links afslaan 
vanaf de Oude Torenweg (dorp uit) naar de Vinkenpolderweg straks niet meer; het verkeer naar 
Oud-Alblas wordt via de Wensveenrotonde geleid. 

Uit de gemeenteraad

Dinsdag 20 februari 2018, 19.30 uur 
Gemeenteraad
Burgerzaal gemeentehuis Alblasserdam

Raadsvergadering
De gemeenteraad van Alblasserdam vergadert 
op dinsdag 20 februari 2018 in de burgerzaal 
van het gemeentehuis. Deze avond zal om 
19.30 uur starten met een presentatie over 
Route 22. Vervolgens gaat de raad in gesprek 
met het college over de afgelopen collegepe-
riode. Aansluitend zal de raadsvergadering 
starten. 

De agenda voor de raadsvergadering is vanaf 
donderdag 15 februari terug te 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 griffie van 
de gemeenteraad, griffier@alblasserdam.nl of 
078-770 6014/6015. 

Aangepast mandaatbesluit
Op 1 februari 2018 heeft de directeur Sociale 
Dienst Drechtsteden het aangepaste man-
daatbesluit “Openbaar Lichaam Drechtsteden 
Zelfstandigenregeling” vastgesteld. Hierin zijn 
enkele zaken geactualiseerd. 

Het gewijzigde mandaatbesluit treedt per 15 
februari 2018 in werking en hiermee komt de 
voorgaande versie van het mandaatbesluit te 
vervallen.

Wilt u het mandaatbesluit inzien, kijk dan op 
de website van de Sociale Dienst Drechtsteden:  
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Bekendmaking wet milieubeheer
Op 20 december 2017 is een melding ontvan-
gen in het kader van het “Activiteitenbesluit 
milieubeheer”. Het gaat over het veranderen 
van het lascentrum gelegen aan het Nieuwland 
Parc 2 te Alblasserdam. De verandering betreft 
het uitbreiden van de inrichting met de locatie 
Nieuwland-Parc 1 te Alblasserdam. Deze 
melding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-17-329537.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, 
onder verwijzing naar het zaaknummer,  
inlichtingen worden ingewonnen bij de 
 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,  
tel.nr. 078 - 770 85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat 
deze bekendmaking uitsluitend een informa-
tief karakter heeft.



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

Verleend
Activiteit:  Bouw   

Het plaatsen van een 
 dakkapel    

Locatie:  Goudenregenstraat 13     
Datum besluit:  29-01-2018    
  
Activiteit:  Bouw   

Het plaatsen van een 
carport    

Locatie:  Krabbescheer 11    
Datum besluit:  29-01-2018    
  
Activiteit:  Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO      
Het bouwen van 3 bedrijfs-
units    

Locatie:  Nieuwland Parc B4577     
Datum besluit:  01-02-2018    
    
Activiteit:  Kap      

Het vellen of te doen vellen 
van een houtopstand (rode 
beuk (Fagus sylvatica ‘Atro-
punicea))    

Locatie:  Oost Kinderdijk 9     
Datum besluit:  29-01-2018    

Ontwerpbesluit
Activiteit:  Bouw, Monument      

Het herstellen van de 
 fundering    

Locatie:  Kortland 57 
Datum besluit:  25-01-2018    
  
Inzage  
De ontwerpbeschikking en andere ter zake 
zijnde stukken liggen van 1 februari 2018 tot 
en met 15 maart 2018 ter inzage in het ge-
meentehuis, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 
Cortgene 2 te Alblasserdam.

De stukken kunnen worden ingezien:
• elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en 

op maandag- en woensdagmiddag van 14.00 
uur tot 16.00 uur;

• tevens op maandagavond tot 21.00 uur, na 
telefonische afspraak, tel. 078 - 770 61 05.  

Zienswijzen  
Vanaf de dag van de ter inzage legging kan 
een ieder gedurende 6 weken schriftelijke of 
 mondelinge zienswijzen inbrengen bij burge-
meester en wethouders van Alblasserdam, 
namens dezen Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. 

Hierna zullen wij een definitief besluit opstel-
len waartegen belanghebbenden beroep kun-
nen instellen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep 
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen de ontwerpbeschikking en men belang-
hebbende is.  

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 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).  

Ingediend
Activiteit:  Bouw   

Het bouwen van een geiten-
hok en een aanbouw   

Locatie:  Blokweerschekade 7 
Datum ontvangst:  29-01-2018   
 
Activiteit:  Bouw   

Het uitbreiden van de 
 woning met een aanbouw   

Locatie:  Prinses Marijkestraat 18 
Datum ontvangst:  02-02-2018   
 Activiteit:  Roerende zaken     

Het tijdelijk opslaan van  
een keet, containers en 
buismateriaal   

Locatie:  Zeevaartschoollaan perceel 
A8670    

Datum ontvangst:  30-01-2018   

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. 
          
Ingetrokken
Activiteit:  Sloop Procedure tussentijds 

beëindigd   
Het verwijderen van een 
stuk draagmuur   

Locatie:  Groen van Prinstererstr 12 
te Alblasserdam   

Datum ontvangst:  19-01-2018   
 
Buiten behandeling gelaten 
Activiteit:  Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO Buiten be-
handeling gelaten   
Het maken van twee bal-
kons en het aanpassen van 
twee buitenkozijnen   

Locatie:  De Alblashof 1  
Datum ontvangst:  29-01-2018   
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