
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 23 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), 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. 

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.

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. 

Raads- en commissieagenda

Op dinsdagavond 29 mei 2018 is er een raads-
avond gepland voor de gemeenteraad van 
Alblasserdam. De raad zal in de burgerzaal van 
het gemeentehuis plaats vinden. 

Op het moment van publicatie van deze 
Klaroen is de agenda voor de raad nog niet be-
kend. U kunt de agenda en de openbare stuk-
ken voor deze vergadering vanaf donderdag 

24 mei terug vinden in het Raadsinformatiesys-
teem (RIS) dat u kunt vinden op de website van 
de gemeente Alblasserdam, www.alblasser-
dam.nl. Als u op de foto van de gemeenteraad 
klikt komt u direct in het RIS.

Voor vragen kunt u terecht bij de griffi  e van 
de gemeenteraad, griffi  er@alblasserdam.nl of 
078-770 6014/6015. 

Nieuws

De gemeente Alblasserdam ondersteunt 
drinkwaterbedrijf Oasen bij het beroep tegen 
de  omgevingsvergunning die de provincie 
aan de Dordtse chemiefabriek Chemours 
heeft verleend. Wat Alblasserdam betreft 
horen niet afbreekbare stoffen als GenX niet 
thuis in het milieu en al helemaal niet in het 
drinkwater.

Vertrouwen aangetast
Donderdag 17 mei behandelde de recht-
bank in Den Haag de beroepen van zowel 
Chemours als Oasen tegen een wijziging van 
de vergunning. Door deze wijziging worden 
de uitstoot naar de lucht en de maximale 
hoeveelheid te lozen GenX naar beneden 
bijgesteld. De gemeente Alblasserdam is 
belanghebbende in deze zaak. Tijdens de 
rechtszaak las wethouder Arjan Kraijo namens 
het college van burgemeester en wethou-
ders een verklaring voor. Hij zei ondermeer 
dat bij de inwoners van Alblasserdam het 
vertrouwen in de kwaliteit van het drinkwater 
is aangetast door toedoen van Chemours. Hij 
noemde geen enkele lozing van stoffen de 
enige aanvaardbare norm.

Lozingsnorm onnodig hoog
De gemeente vroeg bovendien aandacht voor 
de problemen waarmee de inwoners en het 
gemeentebestuur worden geconfronteerd als 
gevolg van de stoffen die Chemours in het 
verleden heeft uitgestoten en in sommige ge-
vallen nog uitstoot. Zo zijn er problemen met 
grondverzet doordat de stof PFOA via de lucht 
in de grond terecht is gekomen. De gemeente 
Alblasserdam is van mening dat Chemours 
haar verantwoordelijkheid niet neemt en de 
lozingsnorm onnodig hoog houdt.

Bevoegd gezag
De gemeente Alblasserdam is ook kritisch op 
het bevoegd gezag. De gemeente vraagt zich 
af waarom gedeputeerde Rik Janssen van de 
provincie Zuid-Holland in een column een 
betoog houdt om nul als de norm te zien, 
terwijl daar tijdens het traject van vergun-
ningverlening niet naar gehandeld wordt. De 
uitspraak van de rechtbank volgt over uiterlijk 
zes weken.

Alblasserdam steunt Oasen 
in strijd tegen GenX in drinkwater

Raadsvergadering

Nieuws

Dinsdag 29 mei, 19.30 uur, raad Burgerzaal gemeentehuis Alblasserdam

Buitendienst in beeld: overlast ongedierte

De openbare ruimte is voor ons allemaal. 
Bij de gemeente is de buitendienst verant-
woordelijk voor het dagelijks onderhoud van 
uw leefomgeving. 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 
ontvangen 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 
afvalbakken 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 
groter. Het is dan extra belangrijk om uw huis 
en tuin netjes en schoon te houden en afval-
bakken of zakken te sluiten. 
Niet voeren
Het eten op straat is slecht voor vogels en an-
dere dieren, omdat ze hier ziek van worden. 
Voer ze daarom ook niet. Wilt u de eendjes 
voeren? Doe dit dan met mate; het moet op-
gaan waar u bij staat. Naast een korstje onbe-
schimmeld brood, kunt u voor de afwisseling 
ook doperwten, mais of ander graan geven. 

Bestrijding ongedierte
De gemeente Alblasserdam bestrijdt geen 
plaagdieren 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 contact op met afdeling buitenruimte/bui-
tendienst via p.leenheer@alblasserdam.nl of 
telefoonnummer 14078.
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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:  Bouw    
    Het wijzigen van de dakbe-

dekking en het  plaatsen van 
dakkapellen    

Locatie:   Kortland 42     
Datum besluit:  07-05-2018    

Activiteit:  Bouw    
    Het bouwen van een nieuw 

overkapping en een gebouw 
t.b.v. voeropslag en werktui-
genberging    

Locatie:   Kortland 42     
Datum besluit:  07-05-2018    

Activiteit:  Bouw    
    Het realiseren van drie vlon-

ders Lammetjeswiel    
Locatie:   Pijlstoep t.h.v. nr 40     

Datum besluit:  09-05-2018    
           
Geweigerd
Activiteit:  Inrit/Uitweg    
Voor:    het aanleggen van een oprit    
Locatie:   Ratelaar 11     
Datum besluit:  09-05-2018    
  
Bezwaar  
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen bin-
nen 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 om-
schrijving 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 Recht-
bank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam).  

Ingediend
 Activiteit:  Bouw   
    Het maken van een 

uitbouw   
Locatie:   Oost Kinderdijk 287   
Datum ontvangst:  27-04-2018   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    wijziging op aanvraag 

omgevingsvergunning   
Locatie:   Cortgene 81    
Datum ontvangst:  09-05-2018   
 
Activiteit:  Bouw   
    Het bouwen van drie 

woningen   
Locatie:   Pijlstoep    
Datum ontvangst:  08-05-2018   

Activiteit:  Bouw   
    Het maken van een 

aanbouw   
Locatie:   Resedastraat 24   
Datum ontvangst:  11-05-2018   
 Activiteit:  Kap   

    Het vellen of te doen vellen 
van een houtopstand 
(1 boom)   

Locatie:   Da Costastraat 48    
Datum ontvangst:  09-05-2018   
 
Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan op 
dit moment geen bezwaar of beroep worden in-
gediend. Dat kan pas nadat het college over deze 
aanvragen heeft beslist. Die beslissing wordt 
eveneens bekend gemaakt in deze krant. 
     
Vergunningen en Meldingen, 23 mei 2018
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