
Blik op ons college

Gemeentenieuws
Dorp met karakter 19 september 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 wo-
ningtoezicht kunt u tijdens deze uren terecht. 

CJG 
088-1237007
Zorgloket 
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190
Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031 

Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft  
twee bedrijfscontactfunctionarissen,  
Marianne Vogelenzang 06 40 18 04 96 en 
Ellen Knijf 06 53 35 93 32 ma, di, vr  
(woensdag in de even weken)
E. ondernemen@alblasserdam.nl

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. 

Nieuws

Raads- en commissieagenda

Dinsdag 25 september vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis. Agenda en stukken treft u in het Raadsinformatiesysteem op de website.

Eerbetoon aan de vrijwilligers
Met de start van de herfst is het tijd terug te 
blikken op ons evenementenseizoen.
Én op al die andere activiteiten in ons Dam-
dorp die niet zonder vrijwilligers kunnen.
Verenigingen, evenementen, activiteiten voor 
het goede doel, mantelzorg, ouderenvervoer, 
vakantieweek, speeltuinwerk. Ze hebben één 
gemene deler: zonder de inzet van vrijwilligers 
wordt het geen succes. En wat was het weer 
een prachtig evenementenjaar! Met een apo-
theose die startte 'Op de Alblas' en eindigde 
'Aan de Haven'. Een kleine 40.000 bezoekers 
hebben genoten van de activiteiten rond het 
28e Havenfestival.

Trots
Ik ben trots op de duizenden vrijwilligers in 
ons dorp, trots op hun inzet, belangeloos en 
met passie omdat ze het leuk, nuttig of nodig 
vinden. Hun verantwoordelijkheid nemen om 
samen samenleving te zijn. Samen Doen is 
geen holle frase. Het staat voor de kracht van 
mensen om aan elkaars welvaart en plezier 
bij te dragen. Daar mag best even de schijn-
werper op. Alle vrijwilligers verdienen onze 
waardering en onze steun. Hun betekenis 
én hun kwetsbaarheid kan niet genoeg over 
het voetlicht worden gebracht. Daarom zet ik 
vandaag hier de spotlight op hun bijdragen 
aan ons Damdorp. 

Dorp met karakter
Ons Damdorp: mooi Alblasserdam. Waarin het 
geen pas geeft om het vrijwillige werk van de 
ander van ongefundeerd commentaar te voor-
zien. Af te kraken zonder er zelf iets tegenover 
te zetten. Te relativeren zonder te doorgron-

den wat er allemaal bij komt kijken.
Als goedwillende ouder actief zijn bij je spor-
tende kind loop je eerder het risico de 'last' 
van de optelsom van de slechte humeuren 
van de ouders van de medespelers te moeten 
dragen dan de kans op een wekelijks compli-
ment of "Dankjewel". 
Als omwonende van een plein - vrijwillig met 
kennis bijdragen aan de inrichting en ontwerp 
van een gebied of kunstwerk - loop je eerder 
in de geslepen messen van de 'Smaakpolitie'. 
Vaak klein in getal, maar met ongeremde 
ruimte op het best gelezen platform. Een min-
derheid naast de grote zwijgende massa die 
wel blij is met het resultaat van jouw inspan-
ningen om het dorp een mooi nieuw plein te 
geven. 

Kom aan boord en doe mee
Mijn boodschap aan alle Alblasserdammers: 
weet je gesteund en bedankt voor al je bijdra-
gen aan het vrijwilligerswerk waardoor ons 
dorp bloeit. Weet je bekeken en aangesproken 
als je zelf niet bijdraagt maar je vrije tijd be-
steedt aan het leveren van commentaar. 
Ik zeg nogmaals: "Geef je reactie geluid, maak 
een afspraak, stel je voor, schud me de hand 
en we gaan in gesprek. Iedere mening telt, 
zolang die mening een gezicht heeft!”
Alblasserdam is een dorp van scheepsbouw; 
van 'de vaart erin', meedoen en aanpakken. 
Beste stuurlui aan wal hebben we niet nodig. 
Kom aan boord, doe mee en neem het roer 
zelf in handen. Vrijwillig! 

Jaap Paans,
Burgemeester

Alle woningen aardgasvrij: 
wat staat u te wachten?

Waarschijnlijk heeft u er al over gehoord: 
alle gebouwen en woningen in Nederland 
worden aardgasvrij. We gaan over op 
andere, schonere, warmtebronnen om te 
koken en onze huizen te verwarmen. 
Dit moet vóór het jaar 2050 klaar zijn. 

Samen met de woningcorporaties, Stedin, 
energiebedrijf HVC en de andere gemeentes 
in de Drechtsteden onderzoekt Alblasserdam 
welke alternatieven er zijn voor aardgas. Dat 
kan een aansluiting op een warmtenet zijn 
of verwarmen met elektriciteit (dit wordt all-
electric genoemd). En in de toekomst zijn er 
mogelijk nieuwe technieken die daar nog bij 
komen. Voor de meeste nieuwe warmtebron-
nen geldt dat bestaande huizen beter geïso-
leerd moeten worden om hetzelfde comfort 
te kunnen bieden.

In gesprek met bewoners 
De gemeente gaat per wijk met bewoners en 
ondernemers in gesprek over de mogelijke 
alternatieven voor een wijk. Op dit moment 
is nog niet bekend wanneer de gebouwen 
en huizen in uw wijk aardgasvrij worden. 
Daar wordt wel hard aan gewerkt. Uiterlijk 
2021 moeten alle gemeentes in Nederland 
een transitievisie warmte hebben. Dat is een 
document waarin per wijk wordt beschreven 
welke aardgasvrije alternatieven voor koken, 

douchen en verwarmen het meest geschikt 
zijn. 

Isoleren
Heeft u plannen om uw keuken te verbouwen? 
Kies dan voor koken op inductie. Bent u van 
plan om uw huis te verbouwen? Neem dan 
gelijk ook isolatie mee. Door uw huis goed 
te isoleren gaat het warmtegebruik omlaag, 
bespaart u energie én kosten. Zo kunt u alvast 
beginnen met de voorbereidingen voor aard-
gasvrij. Kijk op regionaalenergieloket.nl welke 
maatregelen voor uw huis mogelijk zijn. 

Meer weten?
De overgang naar aardgasvrij wonen is onder-
deel van het Energieakkoord Drechtsteden. 
Wilt u er meer over lezen? Kijk op 
www.drechtsteden.nl/energieakkoord. 
Hier vindt u ook een overzicht met veel ge-
stelde vragen over aardgas.

Ook om te koken schakelen we over op an-
dere warmtebronnen dan gas. 
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Straatnaamadviescommissie vergadert

Op 27 september 2018 vergadert de gemeen-
telijke Straatnaamadviescommissie in het 
Quadrant, Anjerstraat 5, vanaf 13.45 uur. Deze 
vergadering is openbaar. 

U kunt de agenda per e-mail opvragen bij de 
secretaris van de commissie mevrouw 
C. Corbeau, c.m.corbeau@alblasserdam.nl. 

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? 
Meld u dan vóór woensdag 26 september 
2018, 12.00 uur bij de secretaris via het mail-
adres hierboven.

Het feestelijke water- en lichtspektakel 
tijdens de slotavond van het Havenfestival 
(Foto Peter Stam)



Gemeentenieuws

Lozen van grondwater
Op 7 september 2018 is een melding ontvan-
gen in het kader van het "Activiteitenbesluit 
milieubeheer". Het gaat over het lozen van 
grondwater afkomstig van een ontwatering.  
De ontwatering vindt plaats ten behoeve van 
het keuren van de Ad Blue tank. De inrichting 
is gelegen aan het Nieuwland Parc 421 te 
Alblasserdam. Deze melding is afgehandeld 
onder zaaknummer Z-18-340428.

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  
informatief karakter heeft.

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

Bekendmakingen

Locatie:    Vijverhof 20  
te Alblasserdam   

Datum besluit:  03-09-2018   
 
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 be-
zwaar 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). 
        
Verlengd
Activiteit:   Werk of werkzaamheden 

uitvoeren  
   Het ophogen van het perceel   
Locatie:    Molenkade 11  

te Alblasserdam   
Datum besluit:  06-09-2018   
         
Ingediend
Activiteit:  Bouw  
    Het wijzigen van brandcom-

partimenten  
Locatie:    De Alblashof 1a  

te Alblasserdam  
Datum ontvangst:  06-09-2018  

Activiteit:  Kap  
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (1x 
Witte Abeel )  

Locatie:    Blokweerweg  
te Alblasserdam  

Datum ontvangst:  03-09-2018  

Activiteit:  Kap  
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (1x 
Sierkers)  

Locatie:    Cornelis Smitstraat  
te Alblasserdam  

Datum ontvangst:  03-09-2018  

Activiteit:  Kap  
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand  
(1x Witte Paardenkastanje)  

Locatie:    Cortgene t.h.v. nr. 9  
te Alblasserdam  

Datum ontvangst:  03-09-2018  

Activiteit:  Kap  
    Het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden  
(1x Valse Acacia en 1x  
Zwarte Els )  

Locatie:    Hooftmanlaan t.h.v. nr. 1 + 
3 te Alblasserdam  

Datum ontvangst:  03-09-2018  

Activiteit:  Kap  
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand  
(1x Esdoorn)  

Locatie:    Ieplaan / Vijverhof te  
Alblasserdam  

Datum ontvangst:  03-09-2018  
Activiteit:  Kap  

    Het vellen  of te doen vellen 
van een houtopstand  
(Larix (conifeer) 

Locatie:    Kortland 10  
te Alblasserdam  

Datum ontvangst:  02-09-2018  

Activiteit:  Kap  
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand  
(1x Krentenboompje)  

Locatie:    Lelsstraat t.h.v. nr. 9 te 
Alblasserdam  

Datum ontvangst:  03-09-2018  

Activiteit:  Kap  
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (1x 
Sorbus aucuparia )  

Locatie:    Lindelaan / Wilgenpad, 
groenstrook  
te Alblasserdam  

Datum ontvangst:  03-09-2018  

Activiteit:  Kap  
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (1x 
Esdoorn)  

Locatie:    Nabij Kade 1  
te Alblasserdam  

Datum ontvangst:  03-09-2018  

Activiteit:  Kap  
    Het vellen of te doen van een 

houtopstand (1x Zwarte Els)  
Locatie:    Nabij Nedersassen  

te Alblasserdam  
Datum ontvangst:  03-09-2018  

Activiteit:  Kap  
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (1x 
Witte Els)  

Locatie:    Sportlaan / Lindelaan, 
groenplatsoen  
te Alblasserdam  

Datum ontvangst:  03-09-2018  

Activiteit:  Kap  
    Het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden (2x 
judasboom)  

Locatie:    t.o. Kalmoes 7 te  
Alblasserdam  

Datum ontvangst:  03-09-2018  

Activiteit:  Kap  
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (1x 
Witte Abeel)  

Locatie:    Zeevaartschoollaan  
te Alblasserdam  

Datum ontvangst:  03-09-2018  

Activiteit:  Kap  
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand (1x 
Zweedse Meelbes)  

Locatie:    Zwanenbloem t.h.v. nr. 49  
te Alblasserdam  

Datum ontvangst:  03-09-2018  

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, 19 september 2018
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Wie wil meewerken aan testen 
nieuwe website gemeente?
De gemeente Alblasserdam werkt aan een 
nieuwe website. We actualiseren de inhoud, 
veranderen de indeling zodat hij gebruiksvrien-
delijker wordt en geven de site een fris nieuw 
uiterlijk. Een van de belangrijkste veranderin-
gen is dat we de meest gezochte informatie 
gemakkelijker vindbaar maken. Deze informa-
tie bieden we straks via de homepage aan. Op 
die manier vindt u snel wat u zoekt. 

Testbijeenkomst eind dit jaar
Voor we onze nieuwe website in gebruik ne-
men, vragen we een groep gebruikers om hem 
te testen. Dat doen we tijdens een bijeenkomst 
van maximaal 2 uur. Daar laten we een voor-
proefje van de nieuwe site laten zien, stellen 
wat vragen en (als dat mogelijk is) laten we 
dingen opzoeken op de nieuwe site.

Deze bijeenkomst houden we aan het begin 
van de avond op een goed bereikbare plek in 
Alblasserdam, waarschijnlijk eind november 
of begin december. Het is de bedoeling dat 
de nieuwe website in januari in gebruik wordt 
genomen.

Wilt u meedoen aan deze bijeenkomst en zo 
uw steentje bijdragen aan een gebruiksvrien-
delijke website voor Alblasserdam?  
Meld u zich dan aan door een e-mail (met in de 
onderwerpregel 'website') te sturen naar  
Communicatie@Alblasserdam.nl.  
U ontvangt na uw aanmelding een bevestiging.  
De uitnodiging voor de bijeenkomst sturen  
wij u in november via e-mail.

Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Alblasserdam maakt bekend, 
dat het heeft besloten om een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen en 
hiertoe een bord model Reglement Verkeerste-
kens 1990 met een onderbord te plaatsten.
Deze gehandicaptenparkeerplaats zal worden 
aangelegd op de volgende locatie: Pieter de 
Hoochplaats ter hoogte van de ingang van 
Hooch II.

Publiekszaken van het gemeentehuis. Belang-
hebbenden kunnen gedurende een termijn 

van zes weken na heden o.g.v. artikel 7:1 
van de Algemene wet bestuursrecht tegen 
voornoemd besluit bezwaar instellen bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden inge-
diend en tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener,
- de dagtekening,
-  een omschrijving van het besluit waartegen 

het bezwaar is gericht en,
- de gronden van het bezwaar.

Vergunningen en bekendmakingen

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

Verleend
Activiteit:  Bouw   
    Wijziging op aanvraag  

omgevingsvergunning   
Locatie:    Cortgene 81  

te Alblasserdam   
Datum besluit:  07-09-2018   

Activiteit:  Bouw   
   Het maken van een aanbouw   
Locatie:    Waterpeper 94 te  

Alblasserdam   
Datum besluit:  05-09-2018   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

    Het uitbreiden van het 
schoolplein en plaatsen van 
een hekwerk   

Locatie:    Scheepsbouwplein 10  

te Alblasserdam   
Datum besluit:  05-09-2018   
 
Activiteit:  Bouw, Sloop   
    Het uitbreiden van een 

woning 
Locatie:    Kortland 29 te  

Alblasserdam   
Datum besluit:  06-09-2018   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO, Weg aanleggen 
of veranderen   

    Het aanbrengen van  
bestrating   

Locatie:    Scheepmakersstraat 1 te 
Alblasserdam   

Datum besluit:  05-09-2018   

Omgevingsvergunningsvrij project 
Activiteit:  Kap  
    Het vellen of te doen vellen 

van een houtopstand  
(1x apenboom )   
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