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Buiten Beter

Sluiting WMO loket

Het is inmiddels volop voorjaar. Planten,
bloemen en bomen lopen weer uit. Juist dan
valt op hoe waardevol en belangrijk groen
in Alblasserdam is en waar dat versterkt kan
worden. Daar werken we hard aan. In deze
collegeperiode is één van de vijf sporen:
Buiten Beter. Daarin streven we naar een
merkbaar toegankelijker, veiliger, groener en
schonere omgeving voor iedereen.
Groener
We zorgen voor aanplant van méér bomen,
onderhoud van het groen op een hoger kwaliteitsniveau, verduurzamen van de buitenruimte en het opknappen daarvan in onder andere
de wijk Blokweer, de Zeilmakersstraat, de
Kerkstraat en Vinkenwaard Zuid. De waarde
van groen is dat het zorgt voor een prettiger
verblijf buiten, het creëert schone lucht, is
goed voor vogels en insecten en zorgt voor het
vasthouden van water in de grond. Duurzaamheid en rentmeesterschap gaan hand in hand.
Verantwoordelijkheid inwoners
"We vinden het belangrijk, en vanzelfsprekend, dat inwoners zelf verantwoordelijkheid
nemen om Alblasserdam een prettig en veilig
dorp te laten zijn" zo schreven we in het coalitieakkoord. En dat geeft aan dat de medaille
van 'Buiten Beter' twee kanten heeft. Ook dat
is 'Samen Doen'. Verduurzamen, vergroening
en kwaliteitsverhoging kan ook in uw eigen
tuin. Dat juichen we uiteraard toe. Via het
Meldpunt Openbare Ruimte kunt u situaties
melden die verbeterd kunnen worden via
www.alblasserdam.nl

Schoner
Ook een 'schóner' Alblasserdam valt onder
het spoor 'Buiten Beter'. De buitendienst
werkt hier dagelijks aan, maar het vraagt ook
inzet van u. Door een goede afvalscheiding
zijn we inmiddels de best scorende gemeente
van de Drechtsteden. We zijn daarmee op weg
naar een forse vermindering van het restafval
vergeleken met 2015. Door afvalinzameling bij
hoogbouw (o.a. groen) te verbeteren en vaker
plastic, metalen blikjes en drinkpakken (PMD) op
te halen worden die resultaten steeds beter.
Alblasserdam Schoon
21 Maart was de landelijke Nederland-Schoondag. In Alblasserdam werkten we met bijna 80
mensen aan 'Alblasserdam Schoon'. Op initiatief
van Alblasserdammer Peter van der Spoel werd
voor de tweede keer dit jaar gewerkt aan het
opruimen van zwerfafval. Met hulp van enkele
bedrijven was het weer een succesvolle actie. Verbazingwekkend hoeveel zwerfvuil in enkele uren
uit ons dorp is opgeruimd. Een mooi resultaat,
maar het heeft ook een oorzaak. Flesjes, blikjes,
verpakkingen, kapot speelgoed en handschoenen
groeien niet aan de bomen….. We kunnen allemaal bijdragen aan een schoner Alblasserdam
door zuinig met de natuur, groen en de buitenruimte om te gaan. Zo werken we allemaal aan
een Betere Buitenruimte. Veel jongeren gaven
het goede voorbeeld op 21 maart! Laat de inzet
van de vele vrijwilligers bij 'Alblasserdam Schoon'
een voorbode zijn van nog meer gezamenlijke inzet voor een groener en beter Alblasserdam. Ook
dat is Samen Doen. Mogen wij op u rekenen?

WMO loket is gesloten van 22 april 2019 t/m 26
april 2019. Voor dringende zaken kunt u contact
opnemen met de klantenservice van de Sociale
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Inloopavond voorontwerpbestemmingsplan "Mercon Kloos"
Sinds 28 maart 2019 ligt het voorontwerp bestemmingsplan "Mercon Kloos" voor een periode
van zes weken ter inzage. Tijdens deze periode is
het mogelijk een inspraakreactie te geven.

Algemenen plaatselijke verordening
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving:
Omschrijving:

Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:
Omschrijving:

Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:
Omschrijving:

Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:
Omschrijving:

Dinsdag 19 april vergadert de gemeenteraad
in Landvast. Agenda en stukken treft u in het

Omdat een bestemminsplan ingewikkeld in
elkaar zit, is er op woensdag 17 april tussen 19.30
en 21.00 uur een inloopavond. Diverse deskundigen geven dan toelichting en beantwoorden
vragen. De inloopavond is in Landvast, Haven 4.

Vergunningen & Bekendmakingen

Peter Verheij, Wethouder

Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:

Raads- en commissievergaderingen

Dienst Drechtsteden via telefoonnummer:
078-770 8910 .

het houden van een
Aktiemarkt op 13 april 2019
aan de Cortgene
Gemeente Alblasserdam
04 april 2019
Z-19-347004
MELDING: het organiseren
van een burendag op 28
september 2019 op de
Rietlanden
Gemeente Alblasserdam
04 april 2019
Z-19-349297
het houden van de Ichthusmarkt op 15 juni 2019 op
het Scheldeplein
Gemeente Alblasserdam
04 april 2019
Z-19-348966
het houden van Koningsdag in de Drentse Buurt op
27 april 2019
Gemeente Alblasserdam
04 april 2019
Z-19-347872

Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:

het houden van een
collecte van 16 t/m 18 april
2019
Gemeente Alblasserdam
05 april 2019
Z-19-348738

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet
eens is met dit besluit, binnen zes weken na
dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken
bij de Burgemeester van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam.
Op grond van artikel 6:5 van de Algemene
wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift
ondertekend zijn. Verder moet het ten minste
bevatten: uw naam en adres, de datum, de
omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst
niet de werking van het besluit waartegen het
is gericht. Indien daarvoor naar uw mening
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.

raadsinformatiesysteem op de website.

Waar vindt u wat?
Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

Volg ons ook op social media
@gemAlblasserdam
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

Publiekswinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (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.
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,
Nicolette van Esdonk en
Marianne Vogelenzang
Email: 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 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.
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.

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.

