
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 2 mei 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 donderdag 9.00-12.00 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 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. 

 Blik op ons college

Deze week herdenken wij ‘Als één man’ de geval-
lenen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de 
bevrijding van Nederland door de geallieerden. 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, onlosma-
kelijk verbonden. 

Eenheid en verbondenheid
Onder de titel ,Als één man...’ verscheen in 1945 
de bundel toespraken, gehouden op de inter-
kerkelijke Herdenkingssamenkomst bij gelegen-
heid van Neêrlands bevrijding van de Duitsche 
tirannie, op 14 en 15 mei 1945 in de Nederlands 
Hervormde Kerk te Alblasserdam’.
Het voorwoord van Van Dobben De Bruyn opent 
met de krachtige zin: ‘Nederland is weer vrij!’
Dankbaarheid wordt getoond aan de Heer en 
aan het Koninklijk Huis dat ‘in de jaren van bal-
lingschap aan land en volk verknocht bleef’.
De schrijver memoreert bij de lezer dat gedach-
ten uitgaan naar de rampspoedige meidagen 
van 1940 waar, naast de militaire offers, een 
groot aantal burgerslachtoffers werd betreurd. 
Alblasserdam was op 11 mei 1940 één van de 
eerst gebombardeerde plaatsen, nadat de Duit-
sers op 10 mei de aanval op ons land inzetten.  
Simpelweg omdat de Brug over De Noord niet 
op Duitse en niet op Nederlandse kaarten stond.
De ‘Vergeten brug’ bezegelde helaas het dodelijk 
lot van tientallen Alblasserdammers.

Verbinding
Na het aanhalen van andere verschrikkelijke 
lotsbestemmingen stelt de schrijver dat alle 
offers niet tevergeefs waren. Met dankbaarheid 
en trots wordt herdacht ‘hoe ons volk onder 
aanvoering van zijn leidslieden uit kerkelijke 
en wereldlijke kringen zich vijf jaar heeft verzet 
tegen een stelsel, dat gericht was op vernieti-
ging van de christelijke beschaving en van onze 
nationale eer’.

In de afsluitende regels wordt de burgerij van 
Alblasserdam opgeroepen om “gestaald door 
het leed en gegroeid in saamhorigheid” zich als 
één man rond het huis van Oranje te scharen. 
Het is een oproep tot verbinding. 

Koesteren
Een oproep passend bij de week, die jaarlijks op 
26 april begint met een eerbetoon aan hen die 
zich gedurende lange jaren voor de samenleving 
hebben ingezet. Het cement zijn van verbinding 
in onze gemeenschappen. Zij worden Koninklijk 
onderscheiden. Het is ook de week waarin onze 
Majesteit hulde wordt gebracht op zijn verjaar-
dag. Door het zingen van het Wilhelmus met 
exact de twee coupletten die in die meidagen 
van 1945 ook te horen waren in de Grote Kerk. 
Maar ook - en dat is nieuw dit jaar - met het 
eerbetoon aan onze nationale driekleur: de 
Nederlandse vlag. Die bij de eerste klanken van 
het Wilhelmus door leden van de scouting in top 
gehesen wordt. 
Ter viering van onze verbondenheid met ons Ko-
ninklijk Huis en met ons vaderland. Een dag die 
Oranje kleurt via de vele activiteiten in ons dorp. 
Als opmaat naar de bezinning die op 4 mei 
resulteert in een plechtige stilte, waarin allen die 
zich daarmee verbonden voelen samenkomen 
bij ons oorlogsmonument ter nagedachtenis 
aan hen die in Alblasserdam of elders zijn omge-
komen ten gevolge van oorlogsgeweld.
Uit as en brokstukken herrezen, zijn wij samen 
één in ons eerbetoon, in stilte. Om een dag later 
- ieder op eigen wijze - te vieren dat anderen 
huis en haard verlieten om ons te bevrijden.
Een vrijheid die het verdient om gekoesterd te 
worden. Als één man...!

Jaap Paans,
Burgemeester

Vieren en Herdenken 
Nieuws

Op vrijdag 4 mei is de Nationale Dodenher-
denking in Alblasserdam. Wij herdenken alle 
burgers en militairen die in het Koninkrijk 
der Nederlanden of waar ook ter wereld in 
oorlogssituaties en bij vredesmissies zijn 
omgekomen of vermoord sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog.

Wij roepen inwoners, bedrijven en instel-
lingen van Alblasserdam op om vrijdag 4 mei 
vanaf 18.00 uur tot aan zonsondergang de 
Nederlandse vlag halfstok te hangen. Ook 
verzoeken wij iedereen van 20.00 tot 20.02 
stilte in acht te nemen.

Het 4 mei comité dodenherdenking Alblas-
serdam organiseert een herdenking bij het 
oorlogsmonument in Alblasserdam. Vooraf-
gaand daaraan is een herdenkingsdienst in 
Landvast. U bent van harte welkom om aan 
het programma deel te nemen.

Programma
18.30 uur  Ontvangst van veteranen, nabe-

staanden van veteranen, bege-
leiders en belangstellenden in 
Landvast.

19.00 uur  Aanvang herdenkingsdienst in 
Landvast, georganiseerd door de 
samenwerkende kerken (Werk-
groep Herdenkingsdienst 4 mei).

19.30 uur  Muziekvereniging Soli Deo Gloria 
stelt zich op bij het oorlogsmonu-
ment in de Polderstraat en brengt 
passende muziek ten gehore.

19.40 uur  Vertrek stille tocht vanaf het 
Raadhuisplein naar het oor-
logsmonument. De stoet wordt 
voorafgegaan door tamboers van 
muziekvereniging Soli Deo Gloria. 
Daarachter komen de kransdra-
gers van de Scouting Alblasser-
dam. Zij worden gevolgd door 
de burgemeester, leden van het 
4 mei comité, veteranen, leerlin-
gen van basisschool Het Palet, 
leden van het gemeentebestuur, 
leden van de jeugdgemeenteraad, 
overige scouts en alle verdere 
belangstellenden.

19.40 uur Luiden van de kerkklokken.

19.50 uur   Aankomst stille tocht bij het 
oorlogsmonument. Het luiden van 
de kerkklokken eindigt. Soli Deo 
Gloria brengt tot even 20.00 uur 
passende muziek ten gehore.

20.00 uur  Even voor de klok van de Grote 
Kerk acht uur slaat, klinkt het 
trompetsignaal Stilte ter aankon-
diging van de twee minuten te 
houden stilte.

20.02 uur  Gezamenlijk zingen van couplet-
ten 1 en 6 van het Wilhelmus 
onder begeleiding van Soli Deo 
Gloria.

20.05 uur  Toespraak door burgemeester 
Jaap Paans.

20.10 uur  Voordrachten door leerlingen van 
basisschool Het Palet.

20.15 uur  Kransleggingen door de burge-
meester, vertegenwoordigers van 
basisschool Het Palet, de vetera-
nen en de jeugdgemeenteraad. 
Hierna kunnen ook de overige 
aanwezigen bloemen leggen. Soli 
Deo Gloria speelt daarbij koraal-
muziek.

20.25 uur  Einde van de plechtigheden bij 
het oorlogsmonument.

Vrijdag 4 mei
Nationale Dodenherdenking
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Vergunningen en bekendmakingen 

Ontwerpbestemmingsplan Waterhoven 
Oost – Vinkenpolderweg, Alblasserdam

Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, 
met ingang van 3 mei 2018 gedurende zes 
weken, het ontwerp van het bestemmingsplan 
“Waterhoven Oost – Vinkenpolderweg” ter 
inzage ligt.
Het plan is een reparatie van het Herstelplan 
Alblasserdam. De reparatie bevat het vol-
gende:
1. Planregels over de bouwhoogte in een 
molenbiotoop;
2.  Verbeeldingswijziging van de bestemming 

“Groen” in “Tuin” op vijf bouwkavels aan de 
Vinkenpolderweg 

Ter inzage legging
Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 3 
mei 2018 voor een ieder ter inzage op het 
gemeentehuis (gedurende openingstijden). 
Het ontwerpplan en de bijbehorende stukken 
zijn ook digitaal te zien en te downloaden op 
www.alblasserdam.nl > Ruimtelijke plannen 
> Bestemmingsplannen > Ontwerpbestem-
mingsplan Waterhoven Oost-Vinkenpolderweg 
en op www.ruimtelijkeplannen.nl (www.

ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0482.WHovenO-on01)

Zienswijzen
Binnen genoemde termijn kan een ieder 
zijn of haar zienswijze over het ontwerpplan 
schriftelijk kenbaar maken bij de gemeente-
raad (Postbus 2, 2950AA, Alblasserdam). Ook 
het indienen van een mondelinge reactie is 
mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur 
uiterlijk een week voor het einde van de ter 
inzage legging, een telefonische afspraak te 
worden gemaakt met de afdeling RMO (078) 
7706113.

Nadere informatie over het ontwerpbestem-
mingsplan kan worden gekregen op de 
genoemde afdeling in het gemeentehuis, 
telefoon (078) 7706113. Het gemeentehuis is 
geopend op werkdagen van 09.00 tot 12.00 
uur en de maandag- en woensdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur. Indien u niet in de 
gelegenheid bent tijdens de openingsuren het 
plan in te zien, kan na telefonische afspraak 
een ander tijdstip worden bepaald.

Alblasserdam, 2 mei 2018
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam

Bestemmingsplan Landelijk Gebied Alblas-
serdam 

Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam maken bekend dat het beroep, gericht 
tegen het besluit van de gemeenteraad van 
17 april 2017 tot gewijzigde vaststelling van 
het bestemmingsplan Landelijk Gebied, is 
ingetrokken. Dat betekent dat het bestem-
mingsplan niet alleen in werking is getreden, 
maar ook onherroepelijk is geworden.

Bekendmaking wet milieubeheer 

Op 20 maart 2018 is een melding ontvangen 
in het kader van het “Activiteitenbesluit milieu-
beheer”. Het gaat over het veranderen van de 
inrichting, zijnde een bedrijf gespecialiseerd 
in rookgasafvoersystemen, ventilatiesystemen 
en geluidreductie, gelegen aan Nieuwland 
Parc 440 te Alblasserdam. De verandering 
betreft het uitbreiden van de productieca-
paciteit. Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-18-333097.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, 
onder verwijzing naar het zaaknummer, inlich-
tingen worden ingewonnen bij de Omgevings-
dienst 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.

Bekendmaking wet milieubeheer

Op 12 april 2018 is een melding ontvangen in 
het kader van het “Activiteitenbesluit milieu-
beheer”. Het gaat over het veranderen van 
de inrichting gelegen aan de Kelvinring 46 te 
Alblasserdam. De wijziging betreft een uitbrei-
ding van de opslagruimte aan de achterzijde 
van het restaurant. Deze melding is afgehan-
deld onder zaaknummer Z-18-334061.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, 
onder verwijzing naar het zaaknummer, inlich-
tingen worden ingewonnen bij de Omgevings-
dienst 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.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders van Alblasserdam
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid.

Nieuws

NieuwsNieuws

Dan heeft u in 2018 recht op maximaal vijf 
gratis dienstencheques.  Deze gratis cheques 
krijgt u automatisch als u een account aan-
maakt via: https://portaal.diensten-voucher.
nl. Als u al een account heeft wordt uw tegoed 
automatisch opgehoogd. U moet wel eerst 
een mantelzorgverklaring invullen om voor de 
(gratis) cheques in aanmerking te komen. Tot 
1 juli 2018 kunt u ook extra cheques kopen 
voor € 6,50 per cheque.  
 

Let op: De dienstencheques zijn niet meer gel-
dig na 31 december 2018. Dit geldt ook voor 
de 5 gratis dienstencheques. Koop er niet te 
veel, want de cheques kunnen niet terugge-
geven worden. U kunt maximaal drie cheques 
per week verzilveren. Dit betekent drie uur 
huishoudelijke hulp per week.

Informatie
Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.
socialedienstdrechtsteden.nl

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 Publiekswinkel tegen-
over 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. 

Kunt u met een rollator, in een scootmobiel 
of achter een kinderwagen ongehinderd door 
het dorp? Hoe maken we het dorp aantrek-
kelijker voor fietsers? Welke oversteekplekken 
voor voetgangers kunnen veiliger? Deze en 
andere vragen zijn onderwerp van gesprek 
tijdens een bijeenkomst over langzaam 
verkeer in Alblasserdam op maandag 14 mei 
in cultureel centrum Landvast van 19.30 tot 
21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Praat u 
mee en deelt u uw ervaringen? Graag ont-
vangen wij uw aanmelding uiterlijk 11 mei via 
d.bravenboer@alblasserdam.nl.

Vragen en stellingen
Behalve inwoners zijn vertegenwoordigers van 
belangenverenigingen als de Fietsersbond en 
Veilig Verkeer Nederland en gemeenteraads-
leden uitgenodigd. Wethouder Arjan Kraijo 
opent de avond. Vervolgens gaat u in gesprek 
aan de hand van diverse stellingen en vragen. 
Aan het eind volgt een korte terugkoppeling.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
De opbrengst van de gesprekken wordt 
waar mogelijk verwerkt in het Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). In het GVVP 
staan de plannen, maatregelen en beleids-
kaders op het gebied van verkeer en vervoer 
voor de komende jaren. Daarbij gaat het niet 
alleen om kwetsbare verkeersdeelnemers. 
Ook de bereikbaarheid van het dorp, een 
evenwichtige verdeling van (vracht)verkeer, de 
verkeerssituatie op en rondom de Dam-Plan-
tageweg, openbaar vervoer en parkeren zijn 
onderwerpen die in het GVVP aan bod komen.

Er is al een basisnota opgesteld aan de hand 
van een gemeentelijke inventarisatie en 
gesprekken met belangenverenigingen en ex-
perts. Het dorpsgesprek van 14 mei is bedoeld 
om te inventariseren welke punten u aan de 
gemeente wilt meegeven voor het GVVP. Meer 
informatie staat op www.alblasserdam.nl/
verkeerenvervoer.

De openbare ruimte is voor ons allemaal. Bij de 
gemeente is de buitendienst verantwoordelijk 
voor het dagelijks onderhoud van uw leefom-
geving. Wij merken dat er behoefte is om te 
weten hoe wij werken, wat wij doen en hoe de 
meldlijn openbare ruimte werkt. In deze rubriek 
gaan wij hier op in. Deze keer is het onderwerp: 
ongediertebestrijding.

Overlast door ongedierte 
Veel inwoners geven aan overlast te hebben van 
muizen, ratten, meeuwen en kraaien. 
De overlast ontstaat, doordat er veel vuil en 
eten op straat ligt. Afval hoort natuurlijk in de 
afvalbak. Helpt u mee de overlast te beperken 
voor uzelf en de buren?

Waar is de overlast?
Het ongedierte is geconstateerd in het hele 
dorp. Op onderstaande locaties is de overlast 
het grootst. De bewoners van deze locaties ont-
vangen binnenkort een informatiebrief.
• Nicolaas Beetsstraat
• Pieter de Hoochplaats
• Elzenpad
• Boerenpad
• Savornin Lohmanweg
• Rijnstraat

Wat kunt u doen?
Het belangrijkste wat u kunt doen is al uw afval 
in een gesloten afvalbak stoppen. De afvalbak-
ken horen op uw eigen grond. Zo beperkt u 
overlast van dieren en stank voor de omgeving.

Heeft u veel dieren in of rondom uw huis?
Dan is de kans op overlast van ongedierte gro-
ter. Het is dan extra belangrijk om uw huis en 
tuin netjes en schoon te houden en afvalbakken 
of zakken te sluiten. 

Niet voeren
Het eten op straat is slecht voor vogels en ande-
re dieren, omdat ze hier ziek van worden. Voer 
ze daarom ook niet. Wilt u de eendjes voeren? 
Doe dit dan met mate; het moet opgaan waar 
u bij staat. Naast een korstje onbeschimmeld 
brood, kunt u voor de afwisseling ook doperw-
ten, mais of ander graan geven. 

Bestrijding ongedierte
De gemeente Alblasserdam bestrijdt geen plaag-
dieren en ongedierte. Heeft u als burger last van 
ratten? Dan neemt u contact op met HVC, 0800-
0700. De bestrijding van ratten is kosteloos voor 
inwoners van Alblasserdam.
De bestrijding van muizen, mieren, wespen en 
kakkerlakken moet u zelf doen. U belt met HVC 
voor een bestrijdingsadvies. Woont u in een 
huurwoning, dan neemt u contact op met de 
woningbouwvereniging. Heeft u een bijenvolk? 
Dan kunt u contact opnemen met een imker.

Informatie
Buitendienst in beeld verschijnt regelmatig op 
de gemeentepagina. Heeft u een idee voor een 
onderwerp of heeft u vragen, dan neemt u con-
tact op met afdeling buitenruimte/buitendienst 
via p.leenheer@alblasserdam.nl of telefoon-
nummer 14078.

Bent u mantelzorger? 

Balie Publiekszaken  
maandag 14 mei dicht

Dorpsgesprek over langzaam verkeer 
praat u mee?

Buitendienst in beeld
overlast ongedierte

Nieuws
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