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 @gemAlblasserdam

  gem.Alblasserdam

  gemAlblasserdam

Publiekswinkel
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,  
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 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 
communicatie@alblasserdam.nl.

Nieuws

Kinderen mogen vanaf 2 jaar naar de 
peuterspeelzaal. Als u allebei werkt kunt u 
kinderopvangtoeslag krijgen. Ook als u niet 
allebei werkt kan uw kind naar de peuter-
speelzaal. De gemeente betaalt dan een 
deel van de kosten. U betaalt een eigen 
bijdrage. 

Vergoeding voor de kinderopvang
Kinderen van ouders met een laag 
inkomen kunnen gratis 'peuteren'. De Soci-
ale Dienst vergoedt dan de eigen bijdrage. 

Extra ondersteuning
Peuters met een VVE-indicatie kunnen ex-
tra dagdelen naar de peuterspeelzaal. Dit 
zijn peuters die extra ondersteuning op het 
gebied van taal en/of ontwikkeling nodig 
hebben. VVE betekent Voor- en Vroeg-
schoolse educatie. Een VVE-indicatie wordt 
door het consultatiebureau afgegeven. 
Heeft u een laag inkomen? Dan kunnen 
deze extra uren misschien ook vergoed 
worden door de Sociale Dienst.  

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor 
gratis 'peuteren' of wilt u hulp bij het invul-
len van de aanvraag? Dan kunt u terecht 
op het spreekuur van de Sociaal Raadslie-
den. U kunt ook bellen naar tel: 078 - 202 
12 20 of mailen naar sociaalraadslieden@
stichtingwelzijnalblasserdam.nl.
U kunt ook contact opnemen met Wasko 
Kinderopvang via tel: 078 - 615 71 65.

Kind naar de peu-
terpeelzaal? Zo zit 
het met de kosten

Algemene 
Beschouwingen 2020 
De perspectiefnota 
voor 2020 laat een 
structureel tekort zien 
van circa 2 miljoen 
euro per jaar. Wat 
het CDA betreft zal 
vooral op het sociaal 
domein moeten 
worden bezuinigd. 
We zien dat, naast de 
komende tekorten, de gemeentelijke reser-
vepositie is verbeterd met circa 4 miljoen 
euro, juist dankzij het sociaal domein. Wij zien 
dan ook als oplossing om een deel van de 
gunstige reservepositie daarvoor te gebruiken. 
Ondanks de noodzaak tot bezuinigen blijft het 
CDA zich inzetten op de thema’s Groen, Actief 
en Zorgzaam. In de begroting moet hiervoor 
ruimte blijven, wel zullen we alle voorstellen 
op nut en  noodzaak beoordelen. Ondanks de 
gemeentelijke fi nanciële positie wil het CDA 
voor 2020 vasthouden aan de afspraak dat de 
woonlasten voor de burgers gelijk blijven.

Goed gedrag belonen
Tijdens de Algemene 
Beschouwingen 
hebben we als 
ChristenUnie onze 
tevredenheid geuit 
over Route22. Rou-
te22 draait om zes 
onderwerpen die voor 
jongeren belangrijk 
zijn namelijk werken, 
wonen, voorzienin-
gen, preventie, veiligheid en participatie.
Als ChristenUnie willen we graag investeren in 
de jeugd. We hebben vertrouwen in de jeugd 
en dat willen we ook graag belonen. Tijdens de 
laatste jaarwisseling is er schade ontstaan voor 
ongeveer 3500 euro. We willen een deal voor-
stellen: Is er aankomend jaar geen schade met 
oud en nieuw, dan mag de jeugd dit in samen-
spraak met de Jongeren Gemeenteraad uitgeven 
aan voorzieningen voor de jeugd. Dit voorstel 
werd goed ontvangen door het college en zal 
op haalbaarheid worden onderzocht. We hopen 
uiteraard op een succesvol resultaat.

Scheiden 
Vanuit de christelijke 
hoek kregen we laatst 
een manifest waarin 
werd opgeroepen om 
het aantal echtschei-
dingen nauwgezet te 
volgen. Een loffelijk 
streven? D66 komt 
binnenkort ook met 
een manifest maar 
dan over een andere 
manier van scheiden, namelijk scheiden van 
uw afval. Dankzij de belabberde deal tussen de 
gemeente en HVC zitten veel gezinnen met een 
overvolle en stinkende PMD container -PMD 
staat voor plastic verpakkingen, blik en drinkpak-
ken-. Een extra ophaalronde kost € 75.000,00. 
Dat die gezinnen hun PMD vervolgens bij het 
restafval storten wordt voor lief genomen. Dit 
kost extra geld (sorteren) en past niet bij het doel 
van duurzaam scheiden. Van uw gemeente, uw 
raad en HVC mag u toch verwachten dat zij deze 
middeleeuwse toestanden goed oplossen, ook 
al moet hiervoor ruimte in de begroting gezocht 
worden!

Tekorten in het 
sociaal domein
De komende jaren 
zullen er fi nanciële 
tekorten optreden in 
voornamelijk het soci-
aal domein (Jeugdzorg 
en Wmo). Als PvdA 
zullen we ons inzetten 
dat Alblasserdammers 
die minder te beste-
den hebben hiervan niet de dupe gaan worden. 
Tijdens de Algemene Beschouwingen hebben wij 
gepleit om geld uit de gemeentelijke reserves in 
te zetten om de begroting sluitend te maken. Ook 
hebben wij gepleit om ambities op het gebied van 
uitbreiden van Handhaving en het opplussen van 
onderhoud op beeldkwaliteit van de openbare 
ruimten op te schorten. Ook verdient de inkoop 
van zorg de nodige aandacht. Het mag niet zo 
zijn dat geld bestemd voor zorg in de zakken 
van bestuurders verdwijnt die teveel geld voor 
zorgverlening vragen. Als PvdA willen we zeker 
zijn van eerlijk delen.

Somber perspectief
Uit de pan rijzende kos-
ten in het sociaal domein 
zorgen voor een somber 
fi nancieel perspectief. 
De VVD heeft regelma-
tig gewaarschuwd dat 
alleen maar meer geld 
de zorg en het sociaal 
domein echt niet beter 
maken. Net nu het 
economisch beter gaat 
moeten we vervelende keuzes maken. Wat ons 
betreft maken we die eerst bij de veroorzaker van 
de tekorten; het sociaal domein. Zorgen dat er 
niet meer geld uitgaat dan beschikbaar en elke 
euro bedoeld voor de zorg terecht komt bij hen 
die het echt nodig hebben. Dan keuzes maken in 
overige uitgaven. Niet beknibbelen op onderhoud 
in de openbare ruimte of op veiligheid. Meer 
geld halen bij de inwoners is voor de VVD niet 
bespreekbaar. Tekorten los je op door minder uit 
te geven niet door de rekening bij de Alblasser-
dammers neer te leggen.

Algemene Beschouwingen
Tijdens de alge-
mene beschouwingen 
heeft de SGP-fractie 
opnieuw aandacht 
gevraagd voor het 
verhogen van de 
PMD-frequentie 
-vaker inzamelen van 
plastic verpakkingen, 
blik en drinkpak-
ken- . Gelet op het 
fi nancieel perspectief 
wilden de meeste fracties hier nog geen extra 
(incidenteel) geld voor vrijmaken. Defi nitieve 
besluitvorming zal in november plaatsvinden. 
Naast het versneld invoeren van ledverlichting 
in de openbare ruimte pleitte de SGP-fractie 
ook voor een grondige hervorming van het so-
ciaal domein. De alsmaar oplopende tekorten 
moeten gestopt worden. De SGP-fractie is blij 
met gelijkluidende uitspraken over het niet ver-
hogen van de OZB, blijvende aandacht voor de 
kwaliteit en onderhoud van onze buitenruimte 
en inzet voor extra handhaving.

CDA, Arie van 't Zelfde

CU, Jako Sterrenburg

D66, Marko Stout

Blik op de raad

VVD, Herman Verweij

PvdA, Haci Erdogan SGP, Jaco Brand

Raads- en commissievergaderingen

Vanwege het zomerreces zijn er de komende 
weken geen vergaderingen van de 

gemeenteraad. De eerste vergadering na het 
reces is gepland op 10 september. 

Geen vergaderingen door zomerreces

Aangepaste openingstijden
Vanwege de vakantieperiode hebben de 
Sociaal Raadslieden van de Stichting Wel-
zijn Alblasserdam aangepaste openings-
tijden. Van maandag 22 juli tot en met 
vrijdag 30 augustus is er alleen op dinsdag 
en donderdag van 9.00-12.00 uur inloop-
spreekuur. De gebruikelijke openingstijden 
staan in de kolom hieronder.
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Vergunningen en bekendmakingen

Z-19-356249> Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maakt bekend dat zij 
op 2 juli 2019 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen van FNsteel B.V. het betreft het milieuneutraal veranderen 
van de inrichting.

Locatie:  Rapenburg 1 te Alblasserdam

Vergunningen en bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een dakkapel 

op de voorgevel   
Locatie:  Van Lennepstraat 38    
Datum besluit:  03-07-2019   
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd met 

regels RO   
Voor:  het maken van een dakopbouw   
Locatie:  Akkerwinde 47    
Datum besluit:  05-07-2019   
 
Activiteit:  Bouw, Reclame   
Voor:   het aanbrengen van een  

reclamevoorziening   
Locatie:  Sportlaan 1    
Datum besluit:  02-07-2019   
 
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 Alblasser-
dam. Indiening van een bezwaarschrift betekent 
niet dat de werking van het besluit wordt uitge-
steld. Na indiening van een bezwaarschrift  

bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorzie-
ning aan te vragen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht 
team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). 
       
Ingediende aanvragen om een  
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeen 
maken bekend dat zij de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben  
ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde en een verlegde 
nok over de volle breedte op de 
achterzijde   

Locatie:  Lindelaan 4    
Datum ontvangst: 02-07-2019   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:  het plaatsen van een dakkapel   
Locatie:  Zeelt 29    
Datum ontvangst: 04-07-2019   
 
Activiteit:  Kap   
Voor:  het kappen van een boom   
Locatie:  Ieplaan 9    
Datum ontvangst: 01-07-2019   
 
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. 

Nieuws

De herstelwerkzaamheden op het Raadhuis-
plein zijn dinsdag 16 juli gestart. Vorige week 
haalde de aannemer op eigen initiatief een 
deel van de keien weg. Hij betreurt de gang 
van zaken en werkt mee aan een goede  
oplossing.

Verharding met betonplaten
De aannemer verwijdert de resterende keien. 
Daarna wordt het plein geëgaliseerd om 
vervolgens betonplaten te kunnen aanbren-

gen. Op donderdag 18 en vrijdag 19 juli rijden 
in totaal twintig vrachtwagens af en aan via 
Cortgene om de betonplaten op het Raadhuis-
plein af te leveren. Het verkeer kan hierdoor 
enige vertraging oplopen. De betonplaten 
zorgen er voor dat het Raadhuisplein tijdelijk 
weer toegankelijk is voor voetgangers en 
automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is 
het plein niet toegankelijk. Naar verwachting 
is het plein in de loop van volgende week weer 
begaanbaar.

Raadhuisplein snel weer begaanbaar
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Op woensdag 24 juli 2019 vindt de jaar-
lijkse Sint Jacobus Paardenmarkt plaats in 
en rondom de Kerkstraat in Alblasserdam. 
Daarom zijn de Kerkstraat, Waalsmondelaan 
en Reederijstraat tussen 23 juli 16.00 uur en 
24 juli 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer. 
Omliggende straten kunnen slecht bereikbaar 
zijn.

Op de markt zijn paarden, pony’s en kraam-
pjes. Op drie locaties kunt u lootjes kopen 
voor de avondloterij. Ook rijdt er een paar-
dentram. U kunt de markt bezoeken van 8.00 
tot 12.00 uur. Om 10.45 uur is de traditionele 
ponykeuring onder het zadel op het grasveld 
aan de van Lennepstraat. 

Wielerronde
's Middags is er een wielerronde in Alblasser-
dam. Daarom zijn van 6.30 uur tot 22.30 uur 
diverse wegen afgesloten voor alle verkeer:  

de Van Eesterensingel van de Zeilmakersstraat 
tot de Plantageweg (beide zijden), de Van Ees-
terensingel van de Plantageweg tot de Waals-
mondelaan, de Waalsmondelaan, de Randweg 
van de Waalsmondelaan tot de rotonde (beide 
zijden) en de Plantageweg van de rotonde tot 
de Van Eesterensingel (beide zijden).

Avondprogramma 
's Avonds is er op het grasveld tussen de 
Roemer Visscherstraat en de Hobbemalaan 
een hippisch festijn met optredens, een loterij, 
ringsteken en een stoelendans. Meer informa-
tie vindt u op www.paardenmarkt-alblasser-
dam.nl en www.rondevanalblasserdam.nl. 

Woensdag 24 juli: Sint Jacobus  
Paardenmarkt en wielerronde
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