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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

Wat vindt u van ons dorpscentrum, de 
leefomgeving en hoe u van de ene naar de 
andere plek in het dorp kunt gaan? Wij ho-
ren het graag. Wilt u de vragenlijst invullen 
op www.alblasserdam.nl/onderzoek? 

In de vragenlijst kunt u uw mening geven 
over stellingen als:
-  In het centrum is er veel te weinig plek 

voor het parkeren van fi etsen.
-  Er mag iedere week wel een evenement 

of activiteit in het centrum zijn.
-  Het openbaar groen in de buurt is hele-

maal in orde.
-  Het kost veel tijd om binnen 

Alblasserdam op het werk of bij de 
winkels te komen door het verkeer.

Samenlevingsagenda
In de samenlevingsagenda heeft het 
college van burgemeester en wethouders 
opgenomen dat ze de beleving van het 
centrum wil vergroten. Ook werken we aan 
een mooiere en fi jnere leefomgeving. 
Onder andere door deze vragenlijst en 
later onderzoek willen wij weten hoe u 
hierover denkt.

Wij horen graag vaker uw mening
De inbreng van onze inwoners vinden wij 
erg belangrijk. In Alblasserdam hebben wij 
een bewonerspanel. De leden van dit panel 
ontvangen een paar keer per jaar een 
digitale vragenlijst over bijvoorbeeld hun 
buurt of woonomgeving. Per onderwerp 
bepalen zij of ze de vragenlijst willen invul-
len. Meldt u zich ook aan? Dan kunt u uw 
mening laten gelden en helpt u mee om 
Alblasserdam mooier te maken, passend 
bij de behoefte van de inwoners. 
Meer informatie en aanmelden kan via 
www.alblasserdam.nl/onderzoek.

Wij zijn benieuwd 
naar uw mening

Cultuur beleef je 
samen
De gemeenteraad 
heeft de cultuurnota 
goedgekeurd. Op cul-
tureel terrein gebeurt 
er veel in Alblas-
serdam; in Landvast, 
in de bibliotheek, 
op alle basisscholen 
en daarbuiten. Er is 
een stevig cultureel 
netwerk dat initieert, 
verbindt en uitvoert. Initiatieven op het terrein 
van het cultuurhistorisch erfgoed van ons dorp 
zijn o.a. het ontwerpen van educatief materiaal, 
de organisatie van Open Monumentendag en 
het ontwikkelen van QR-codes bij de verdwenen 
scheepsbouw langs de dijk. Een deel van het 
budget wordt besteed aan kunst in de openbare 
ruimte. Dat kun je samen beleven, maar of je 
het samen ook mooi of betekenisvol vindt is iets 
anders. Waardevol is erover in gesprek gaan 
met elkaar, anders kijken en je verwonderen, 
aspecten van wat cultuur met ons doet.

Landvast en de zondag
Het hoeft geen betoog 
dat de ChristenUnie 
grote waarde hecht aan 
de zondagsrust. Wat is 
er mooier dan een dag 
rust na een week wer-
ken? We hebben in deze 
tijd echter te maken met 
een pluriforme samen-
leving waar iedereen 
op zijn eigen manier de 
zondag invult. Daarom 
moeten we de openstelling van Landvast op zon-
dag niet ter discussie stellen. Wel mag er ruimte 
en respect zijn voor hen die zondagsopenstelling 
als pijnlijk ervaren. Daar kunnen we nu geen 
gevolgen aan verbinden, ook gezien de in het 
verleden gemaakte afspraken. Op de achtergrond 
wordt ook gewerkt om uitgaven en inkomsten 
dichter bij elkaar te krijgen. Landvast zelf heeft 
zeker ook oog voor de breedte van de samenle-
ving, gezien het feit dat een kerkelijke groepering 
op zondag diensten in Landvast belegt.

Zondagsrust
'Samen leven' betekent 
volgens het coalitieak-
koord van 2018 dat we 
rekening houden met 
elkaar. Daarom is hier-
in vastgelegd dat het 
bestaande evenwicht 
tussen 'open' en 'geslo-
ten' in Alblasserdam 
gehandhaafd dient te 
blijven. En uitgerekend 
bij één van de coalitiepartijen ontstaat elke keer 
weer de behoefte om recreatiefaciliteiten zoals 
bijvoorbeeld Landvast wegens bezuinigingen 
te sluiten op zondag. Als je echt wilt bezuinigen 
zou je eerst eens kritisch moeten kijken naar alle 
onderwijs- en zorgfaciliteiten die sommige chris-
telijke gemeenschappen voor zichzelf creëren. 
D66 zegt: Samen leven betekent in essentie 
elkaar in waarde laten, ook op zondag. Dit moet 
je niet steeds ter discussie willen stellen, ook 
niet bij de behandeling van een begroting of 
de cultuurnota.

Cultuur
Onlangs is de cul-
tuurnota tijdens een 
commissievergadering 
besproken. Wat een 
prachtige ambities 
biedt dit ons. Want 
waarom vinden wij 
dit als PvdA nu zo 
belangrijk? Cultuur 
evenals kunst dragen 
bij aan de onderlinge 
verbondenheid en 
weerbaarheid in de samenleving. Van jong tot 
oud, van welke achtergrond dan ook, cultuur 
heeft in Alblasserdam voor iedereen wat te 
bieden. Daarom vinden wij het ook zo belangrijk 
dat kinderen al op jonge leeftijd met cultuur en 
kunst in aanraking komen. En waar we zo trots 
op zijn is de huiskamer, in het hart van het dorp 
aan de haven: het sociaal cultureel centrum 
Landvast. Dat zeven dagen per week huisvesting 
biedt aan verenigingen/activiteiten met een 
sociaal en cultureel karakter. Een overvloed aan 
rijkdom die we blijvend moeten koesteren.

Gemeentefi nanciën
De gemeente Alblasser-
dam kende de achterlig-
gende jaren fi nancieel 
gezonde tijden, maar 
dit lijkt sinds 2019 niet 
meer zo vanzelfspre-
kend. Waar we bij de 
Jaarrekening 2018 nog 
incidenteel geld over-
hielden, is de eerste 
rapportage van 2019 
negatief. Meerdere 
tegenvallers zorgden voor een forse opname uit 
de reserves. Belangrijkste oorzaak is dat zorgta-
ken steeds meer gaan kosten terwijl de rijksbij-
dragen juist aanzienlijk afnemen. De meerjaren-
begroting laat zien dat bij ongewijzigd beleid deze 
kosten stevig zullen stijgen. Structurele beleidswij-
zigingen zijn nodig om onze gemeentefi nanciën 
weer gezond te krijgen. Het is nu aan college en 
raad om verstandige keuzes te maken, zodat de 
lasten zo eerlijk mogelijk worden verdeeld en de 
meest zwakken worden ontzien.

Woonwensen
Bij het vaststellen van 
het lokaal uitvoerings-
programma Wonen 
constateren wij dat 
Alblasserdam kan 
voorzien in de eigen 
behoefte aan nieuwe 
woningen.
De nieuwbouwplannen 
komen tegemoet aan 
de roep om woningen 
in de sociale huur-
sector. Tegelijk zien wij dat starters onvoldoende 
instromen in de huizenmarkt door het ontbreken 
van betaalbare woningen. Speciaal voor jongeren 
dient onderzocht te worden waar behoefte aan 
is: betaalbaar huren of kopen. Voor de senioren is 
een tekort aan appartementen. Door de specifi eke 
woonwensen in kaart te brengen en conform 
deze wensen nieuwe woningen te bouwen zal 
het doorstromen van woningzoekenden op gang 
komen en krijgen deze groepen de kans om zich in 
Alblasserdam te vestigen. Hiervoor heeft de VVD 
aandacht gevraagd!

CDA, 
Margreet de Deugd-Bos

CU, Teus Stam

D66, Marko Stout

Blik op de raad

SGP, Corné van 
Werkhoven

PvdA, René Zonnebeld VVD, Stavros Barzas

Op donderdagavond 4 juli a.s. bespreekt de ge-
meenteraad de resultaten van de dorpsgesprek-
ken over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers-
plan (GVVP).  In deze dorpsgesprekken zijn met 
inwoners diverse knelpunten gesignaleerd. Op 4 
juli is het de bedoeling richting te geven aan de 
verdere aanpak en formele bestuurlijke besluit-

vorming van het GVVP. U bent van harte welkom 
om deze bijeenkomst bij te wonen! Aanvang 
19.30 uur, locatie: Landvast.   

Perspectiefnota 2020
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 9 en 
woensdag 10 juli in Landvast onder andere over 

de Perspectiefnota 2020. De verwachting is dat 
beide avonden starten om 19.30 uur. De agenda 
en de stukken, ook over het GVVP, treft u aan op 
de website (knop 'Agenda's en Vergaderstukken' 
onder tabblad 'Gemeenteraad').

Raad bespreekt dorpsgesprekken GVVP en Perspectiefnota
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Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken be-
kend dat zij de volgende omgevings-
vergunning hebben verleend: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het verbouwen van de 
woning   

Locatie:   Batavierstraat 27 
Datum besluit:  20-06-2019   
 
       
Omgevingsvergunningsvrij project 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning-
vrij hebben verklaard: 

Activiteit:   Weg aanleggen of 
veranderen 

Voor:    het aanleggen van een 
voetpad naast het bestaan-
de fi etspad   

Locatie:   Dam Ruigenhil   
Datum besluit:  18-06-2019   
  
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenminste 
de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de gron-
den van het bezwaar. Het bezwaar moet wor-
den 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 Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team 
B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). 
       
Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen: 

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO  

Voor:    handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening   

Locatie:   Kortland 42 
Datum ontvangst:  20-06-2019   
 
Activiteit:  Inrit/Uitweg 
Voor:    het plaatsen van een erfaf-

scheiding, klimophaag en 
dubbele poort   

Locatie:  Randweg 13 
Datum ontvangst:  19-06-2019   
 
Activiteit:  Inrit/Uitweg  
Voor:   het aanleggen van een uitrit   
Locatie:   Vijverhof 32 
Datum ontvangst:  15-06-2019   
 
Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan 
op dit moment geen bezwaar of beroep 
worden ingediend. Dat kan pas nadat het col-
lege over deze aanvragen heeft beslist. 
Die beslissing wordt eveneens bekend 
gemaakt in deze krant. 

Vergunningen en Meldingen, 3 juli 2019           

Vergunningen & bekendmakingen

Buitendienst in beeld: Gemeentelijke 
handhavers
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 hierop in. Het onder-
werp is dit keer: Gemeentelijke handhavers 

Wat doen onze handhavers?
De gemeentelijke handhavers of beter gezegd 
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) 
houden zich bezig met toezicht in de open-
bare ruimte.
We hebben als samenleving bepaalde afspra-
ken gemaakt over hoe we gezamenlijk de 
openbare ruimte kunnen gebruiken zonder 
overlast aan anderen te veroorzaken. Onze 
BOA's houden hier toezicht op en spreken ons 
hierop aan. In het uiterste geval wordt een 
boete opgelegd.
Het gaat om fout parkeren, afval op straat 
gooien of honden los laten waar ze aangelijnd 
moeten zijn. We krijgen gerichte signalen 
van bewoners die zich ergeren aan dit soort 
gedrag. Er zijn daarom drie BOA's in het dorp 
om te zorgen dat de afgesproken regels wor-
den nageleefd. 

Hoe vaak gaan we handhaven?
De BOA's werken volgens een weekrooster. 
Dit betekent dat er de hele week wordt ge-
handhaafd. Overdag, 's avonds en op verschil-
lende locaties. De Buitendienst zorgt onder 
verantwoordelijkheid van de burgemeester 
dat deze handhaving door de BOA's in de 
praktijk wordt gebracht.

Afgesproken regels in woonwijken en 
winkelgebieden
De behoefte aan handhaving is het grootst in 
de woonwijken. De BOA's letten met name op 
de eerder genoemde veel voorkomende mel-
dingen over parkeergedrag, afval en honden. 
In de winkelgebieden letten zij vooral op de 
blauwe zones.

Meerdere wijken en straten zijn de afgelo-
pen jaren in overleg met bewoners opnieuw 
ingericht. Tijdens de gesprekken met deze 
buurten/straten zijn afspraken gemaakt over 
met name het parkeren. De bewoners hebben 
gevraagd om na de werkzaamheden en het 
inrichten van aanvullende parkeervakken aan-
dacht te blijven besteden aan het parkeren. 
Daarom krijgt een aantal opnieuw ingerichte 
straten en buurten de komende tijd extra 
aandacht van de handhavers. Het gaat om 
de Rivierenbuurt, Zeelt, Van Eesterensingel, 
Wilgenplein en Polderstraat.

Meldlijn
Heeft u handhavingsverzoeken? Meldt u deze 
dan via de meldlijn op onze website. 

Informatie
Heeft u een suggestie voor een onderwerp 
of wilt u meer informatie over deze rubriek, 
dan kunt u contact opnemen met de afdeling 
buitenruimte / buitendienst via telefoonnum-
mer 14078.

De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge de Wet 
milieubeheer, hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel 
10.52, het volgende bekend.

In de afgelopen periode is een kennisgeving 
van het daarbij aangegeven besluit ingediend 
op 18 juni 2019 door KWS Infra b.v. voor het 
plaatsen van een mobiele puinbreker aan de 
Rapenburg 2 te Alblasserdam. Dit ingevolge 
artikel 4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en 
sloopafval”

De werkzaamheden vinden plaats in de pe-
riode van 22 juli 2019 tot en met 21 oktober 
2019, gedurende maximaal 30 werkdagen van 
07.00 uur tot 19.00 uur.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen tele-
fonisch inlichtingen worden ingewonnen bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid telefoon-
nummer 078 - 7708585.

De directeur vestigt er de aandacht op dat 
deze kennisgeving uitsluitend een informatief 
karakter heeft. 

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

Bekendmaking wet milieubeheer 

Bekendmakingen

Op 29 mei 2019 is een melding ontvangen in 
het kader van het "Activiteitenbesluit milieu-
beheer". Het gaat over het veranderen van de 
supermarkt gelegen aan Sportlaan 1 te 
Alblasserdam. De verandering betreft het 
opnieuw inrichten van de supermarkt (nieuw 
interieur en installaties). Deze melding is afge-
handeld onder zaaknummer 
Z-19-354660.

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 informa-
tief karakter heeft.

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

Bekendmaking wet milieubeheer 

Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving:   het organiseren van het 
havenfeest/dweilavond op 
20 september 2019

Locatie:   Dam 63 Alblasserdam
Datum besluit:  24 juni 2019
Zaaknummer:  Z-19-351102

Omschrijving:   het exploiteren van een 
slijtersbedrijf

Locatie:    Plantageweg 31 te Alblas-
serdam

Datum besluit:  27 juni 2019
Zaaknummer:  Z-19-351082

Omschrijving:   vergunning horecabedrijf of 
slijterij Model A

Locatie:   Sportlaan 1 Alblasserdam
Datum besluit:  24 juni 2019
Zaaknummer:  Z-19-354171

Bezwaar
Een belanghebbende kan, als die het niet eens 
is met dit besluit, binnen zes weken na dagte-
kening 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 be-
zwaar 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 voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.
     

Vergunningen & bekendmakingen
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