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Blik op ons college

In geval van nood

Verkiezingen 21 maart

Bliep bliep.... Een nieuwe melding dient zich
aan op het scherm aan de muur. Dier in
nood...hulpdiensten onderweg... Ik ben aan
het werk in het kantoor van de Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid in Dordrecht. Regelmatig
verschijnen nieuwe meldingen op het scherm,
lopen medewerkers in uniform langs van
brandweer, politie en defensie of klinkt een sirene van een uitrukkende dienst. In alles wordt
duidelijk dat veiligheid en hulp bieden hier de
boventoon voert.
Sinds januari is er een vacature voor de functie
van coördinerend gemeentesecretaris en ik
neem die functie tijdelijk waar, naast mijn werk
als gemeentesecretaris van Alblasserdam. De
coördinerend gemeentesecretaris vormt een
belangrijke schakel tussen de Veiligheidsregio
en de gemeentelijke organisaties in ZuidHolland Zuid.
Afspraken maken over omgaan met crisis
Tijdens een ramp of incident voeren de hulpdiensten ieder hun eigen taak uit. De gemeente is op zo’n moment verantwoordelijk voor de
crisiscommunicatie en ondersteunt inwoners
bij bijvoorbeeld evacuatie en opvang. Onder
leiding van de coördinerend gemeentesecretaris maken de gemeenten en de Veiligheidsregio ZHZ onderling afspraken over hoe we
gezamenlijk met een incident of crisis omgaan.
En als er daadwerkelijk een ramp of crisis
uitbreekt, neemt de coördinerend gemeentesecretaris zitting in het regionale beleidsteam
waar de gemeenten en hulpdiensten met
elkaar de acties afstemmen.

Al die mensen die dag en nacht bezig zijn
met onze veiligheid, die zich voorbereiden op
noodsituaties en paraat staan als een ramp
of crisis uitbreekt. Dat geeft een veilig gevoel.
Tegelijkertijd is bij mij ook het besef gegroeid
dat we bij een noodsituatie zoals bijvoorbeeld
stroomuitval, extreem weer of een overstroming niet iedereen tegelijkertijd kunnen helpen. Inwoners en bedrijven zijn de eerste uren
van een ramp of crisis op zichzelf aangewezen.
Hoe goed bent ú voorbereid?
Het kan daarom geen kwaad weer even stil te
staan bij de vraag of u (nog steeds) goed voorbereid bent op een noodsituatie. Heeft u een
noodpakket in huis? Weet u hoe u water, gas
en licht uit kunt schakelen? En weet u nog hoe
u RTV Rijnmond kunt ontvangen? Alles met ja
beantwoord? U bent goed voorbereid! Twijfelt
u? Op de website www.zhzveilig.nl staat wat u
kunt doen om u voor te bereiden op een noodsituatie. Een paar minuutjes werk waarmee u
zelf bijdraagt aan uw veiligheid. Hebben we het
toch weer mooi Samen Gedaan!
Simone van Heeren, gemeentesecretaris

Meekijken op het stembureau
Bent u benieuwd hoe het er op een stembureau aan toe gaat tijdens de verkiezingen?
U bent van harte welkom! Zowel overdag,

Goed voorbereid in de regio
Inmiddels word ik volop getraind voor deze
taak en ben ik mij extra bewust geworden van
uw en mijn eigen veiligheid. En ik kan u zeggen,
we hebben het hier goed voor elkaar in deze
regio!

Avondprogramma 21 maart
De stembureaus sluiten om 21.00 uur. Wie
benieuwd is naar de uitslag is van harte
welkom in Cultureel Centrum Landvast. Daar
maakt burgemeester Paans in de loop van de
avond de voorlopige uitslag bekend. Uiteraard
zijn de vertegenwoordigers van de politieke
partijen aanwezig om een eerste reactie te
geven op het verkiezingsresultaat in Alblasserdam. U bent vanaf 20.30 uur welkom in
Landvast, Haven 4.

Raadsvergadering

Balie Publiekszaken
verhuist naar Cortgene 9a

Postadres:

tijdens het stemmen, als vanaf 21.00 uur
wanneer de stemmen geteld worden.

Uit de gemeenteraad

Nieuws

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

Vandaag, woensdag 21 maart, zijn er verkiezingen. Gaat u ook stemmen? We kiezen een
nieuwe gemeenteraad, maar gaan ook naar
de stembus voor het raadgevend referendum
over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). In de volksmond wordt
dit de sleepwet genoemd. De wet gaat over
de bevoegdheden van de inlichtingendiensten
AIVD en MIVD.

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.

De gemeenteraad van Alblasserdam komt op
dinsdag 27 maart 2018 in de burgerzaal van
het gemeentehuis voor het laatst in zijn "oude
setting" bijeen. Deze avond start om 19.30 uur
en staat in het teken van afscheid nemen.
Vervolgens wordt op donderdag 29 maart
2018 de nieuw gekozen gemeenteraad worden
geïnstalleerd. Deze raadsvergadering start
ook om 19.30 uur in de burgerzaal van het
gemeentehuis.
Informatie over de raad is terug te vinden in
het Raadsinformatiesysteem (RIS) dat u kunt

vinden op de website van de gemeente
Alblasserdam, 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.
Raads- en commissieagenda
Dinsdag 27 maart, 19.30 uur, afscheidsraad
Gemeentehuis Alblasserdam
Donderdag 29 maart, 20.00 uur, installatieraad
Gemeentehuis Alblasserdam

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.

Gemeentenieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Kabeltracé Dordrecht-MerwedehavenAlblasserdam

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

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders bekend dat een
bestemmingsplan met de werknaam: ‘150 kV
kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam’ wordt voorbereid. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een
ondergrondse hoogspanningsverbinding van
het 150 kV station Dordrecht Merwedehaven
naar het 150 kV station Alblasserdam. De
ondergrondse hoogspanningsverbinding komt
te liggen binnen het grondgebied van drie gemeenten, te weten: Alblasserdam, Dordrecht
en Papendrecht. In Papendrecht volgt het
tracé grotendeels het tracé van de bestaande
bovengrondse 150 kV hoogspanningsverbinding Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam en de 150 kV verbinding Alblasserdam –
Arkel. Nadere informatie kunt u inwinnen via
de projectwebsite van TenneT:
http://www.tennet.eu/nl/
ons-hoogspanningsnet.

Verleend
Activiteit:
Bouw
			Slopen van bestaande
constructiemuur
Locatie: 		
Merelstraat 10
Datum besluit:
05-03-2018

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid, Bro
wordt nog geen mogelijkheid geboden tot het
indienen van zienswijzen. Evenmin wordt aan
een onafhankelijke instantie de mogelijkheid
geboden advies over dit voornemen uit te
brengen. De procedure is op dit moment nog
niet zover gereed dat stukken ter inzage kunnen worden gelegd en dat zienswijzen kunnen
worden ingediend.
Gestreefd wordt dit binnen twee maanden te
laten plaatsvinden. De stukken zullen dan ter
inzage worden gelegd en advies zal worden
ingewonnen bij de relevante overlegpartners
die de gemeente gebruikelijk raadpleegt in het
kader van de voorbereiding van ruimtelijke
plannen (ex artikel 3.1.1. Bro). De bekendmaking zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en op de gemeentepagina van de Klaroen
en op www.alblasserdam.nl.

Activiteit:
Bouw
			Het verwijderen van een
stuk draagmuur keuken/
kamer
Locatie: 		Groen van
Prinstererstr 12
Datum besluit:
07-03-2018
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
			Het (her)bouwen van een
woning Kortland 5a te
Alblasserdam
Locatie: 		
Kortland 5 a
Datum besluit:
08-03-2018
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).
Verlengd
Activiteit:
Bouw
			
DMVS kavel 11
Locatie: 		De Meander van
Souburgh, kavel 11
Datum besluit:
06-03-2018
Ingediend
Activiteit:
Bouw
			Het realiseren van drie
vlonders Lammetjeswiel
Locatie: 		
Pijlstoep 40
Datum ontvangst: 09-03-2018
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, 21 maart 2018

