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Blik op ons college

Een hoge hoed
Soms wilde ik dat ik een hoed had. Zo’n hoge
zwarte die je dan met een sierlijk gebaar voor
iemand kan afnemen. Met een lichte buiging
erbij. De uitdrukking is natuurlijk ‘Petje af’, dus
een pet is ook goed. Dan het liefst een Schotse
met een ruitje.
Als ik maar, als ik weer eens iemand zie van
wie ik onder de indruk ben, dát kan laten
merken.
ik neem mijn hoed of petje voor u af, omdat u
(in willekeurige volgorde)….
• Het voor elkaar krijgt een ijsbaan te runnen
op een doordeweekse donderdag en mensen zoveel pret te bezorgen
• In de bibliotheek de boeken op hun plek zet
• Een buurt-whatsappgroep bent begonnen
• Kinderen zwemles geeft
• Weer een zaterdag in de kantine bij de
sportclub staat
• Uitvoeringen organiseert
• Luizenvader- of moeder bent op school
• Helpt in een verzorgingshuis
• Boodschappen doet voor de buurvrouw
• In de geschiedenis van het dorp duikt en
daar anderen van mee laat genieten
• De kerk schoonhoudt
• Muziekles geeft
• Met een buurtpreventiegroep meeloopt
• Een ander kind helpt als die iets moeilijk
vindt
• In het bestuur van een van de vele stichtingen zit
• Koningsdag organiseert
• In de medezeggenschapsraad van school zit
• Het Havenfestival ieder jaar weer tot een
succes maakt
• Nieuwe Nederlanders wegwijs maakt in
hun nieuwe woonplaats
• Een repaircafé runt
• Met de jongeren van de kerk op kamp gaat
• Culturele activiteiten bedenkt
• Leiding geeft aan een groep Bever, Welpen
of Scouts
• De Speeltuin runt
• Verkeersouder bent
• Het straatje van de buurman meeneemt als
er sneeuw moet worden geruimd
• Meehelpt bij de Paardenmarkt
• Wedstrijden begeleidt
• Heen en weer rijdt naar uitwedstrijden met
groepjes kinderen
• Bij Jeugdland helpt
• Na een ﬂinke storm samen met buurtgenoten zorgt dat alles weer veilig en netjes is
• Helpt op de Kinderboerderij
• De website van uw vereniging beheert
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• Kookt voor mensen die eenzaam zijn of
minder bedeeld zijn
En nog veel meer dingen doet….
Vrijwilligersevent
Maandag 5 maart is het Vrijwilligersevent
begonnen. In deze week willen we al die
mensen, die zich belangeloos inzetten voor de
Alblasserdamse samenleving in het zonnetje
zetten. Onze hoed afnemen, alleen dan in de
vorm van leuke en handige workshops en een
spetterende vrijwilligersavond op vrijdag.
En dan is het vrijdag en zaterdag ook nog eens
NLdoet, georganiseerd door het Oranjefonds
samen met allerlei Alblasserdamse organisaties en verenigingen. NLdoet is de grootste
vrijwilligersactie van Nederland. Tijdens
NLdoet staat vrijwilligerswerk in de spotlights
en vragen we iedereen een dagje de handen
uit de mouwen te steken.
Ieder beetje helpt
Vrijwilligerswerk kan namelijk ook een dagje
of een keertje of voor een project. Sommige
mensen willen in het bestuur van een stichting
of iedere week aan de rand van een sportveld
staan, anderen willen misschien een keer helpen om het clubhuis op te knappen of een dag
op een evenement te helpen. Maakt niet uit,
ieder beetje helpt. Letterlijk in dit geval.
Ik neem mijn hoed af en zeg ‘Petje af’ voor alle
vrijwilligers in Alblasserdam!
Dorien Zandvliet
Wethouder

Enquête over luchtkwaliteit:
doet u mee?
Ruim 550 inwoners van Alblasserdam
ontvangen deze week een enquête op hun
deurmat met vragen over de luchtkwaliteit.
Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD)
voert dit onderzoek uit in opdracht van de
gemeente Alblasserdam.
Wat vindt u van de luchtkwaliteit? Merkt
u dat de gemeente acties uitvoert om de
luchtkwaliteit te verbeteren? Weet u dat u
zelf ook invloed heeft op de kwaliteit van de
lucht? Op deze drie vragen hoopt de gemeente
antwoord te krijgen.

Onderzoekcentrum Drechtsteden
Het grootste deel van de enquêtes wordt
gestuurd naar willekeurige Alblasserdammers.
Ongeveer een kwart van de ontvangers
zijn mensen die deel uitmaken van het
zogeheten Bewonerspanel. Zij doen vaker
mee aan onderzoeken van het OCD.
Het onderzoeksbureau van de zeven
Drechtstedengemeenten voert onderzoeken
uit op uiteenlopende terreinen en voorziet de
gemeenten van advies.
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Gratis compost
Op zaterdag 17 maart 2018 van 10:00 tot
12:00 uur kunt u gratis compost ophalen.
Uw gft-afval vormt de basis voor compost en
groen gas. Gemeente Alblasserdam en HVC
bedanken u met deze actie voor het scheiden
van uw gft-afval.

Bovendien activeert compost het leven in
de bodem en slaat het voedingsstoffen voor
planten op. Daarnaast gaat het bodemziekten
tegen.

Locaties
De ophaallocaties zijn ter hoogte van de
parkeerplaats volkstuinen aan het einde van
de Plantageweg en ter hoogte van de parkeervakken aan het einde van de Waalsingel.
Neem mee!
Neem een aantal zakken of een aanhanger
mee om uw compost in te vervoeren.
Let op: het is verplicht om uw aanhanger af te
dekken met een zeil of net.
Voordelen van compost
Compost is een heel goede grondstof voor
de bodem. Het verbetert de structuur van de
grond en regelt de doorlaatbaarheid.

Afval scheiden
Een gemiddeld huishouden heeft 160 kilo gft
per jaar. De helft hiervan, 80 kilo, belandt in
de gft-bak. De andere helft in de restafvalbak
en dat is zonde. Een volle gft-bak van 140 liter
staat gelijk aan 15 tot 20 kilo compost. Dit
levert voldoende groen gas om 21 dagen lang
mee te koken of bijna een dag het huis mee te
verwarmen. Als u beschikt over een mogelijkheid om gft-afval gescheiden in te leveren,
doet u dit dan vooral!
Meer informatie
Meer informatie over gft en het scheiden van
afval vindt u op www.indegoeiebak.nl.
Op www.compostdag.nl vindt u meer
informatie over de compostdag.
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Balie Publiekszaken verhuist
In verband met de renovatie van het gemeentehuis verhuist de balie Publiekszaken in mei
naar 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.

Waar vindt u wat?
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

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (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.

gem.Alblasserdam

Zorgloket
Maandag t/m donderdag 09.00 -12.00 uur
Zeelt 2 (noodgebouw Nokkenwiel)

gemAlblasserdam

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 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.

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

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.

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.

Inloopspreekuur:
- Maandag en dinsdag: 13.00-16.30 uur
- Donderdag: 09.00-16.30 uur
Afspraak spreekuur:
- Dinsdag: 09.00 – 13.00 uur.
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Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Alblasserdam maken
bekend dat de volgende (aanvragen
voor) de omgevingsvergunningen
zijn:
Verleend
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Reclame
Haven
22-02-2018

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 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).

Ingediend
Activiteit:

Kap
Het vellen of te doen vellen
van een houtopstand
(1 es en 1 linde)
Locatie:
Van Lenneppad 1
Datum ontvangst: 22-02-2018
Tegen de hiervoor genoemde aanvraag 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, 7 maart 2018
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