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Buitendienst in beeld:
gemeentelijke handhavers

Plantageweg volgende week
in één richting afgesloten

De openbare ruimte is voor ons allemaal.
Bij de gemeente is de buitendienst verantwoordelijk 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 onderwerp is dit keer: Gemeentelijke handhavers

In de week van 1-5 april a.s. wordt de toegang
naar het nieuwe parkeerterrein van het
nieuwbouwcomplex op het voormalige terrein
van Bochanen en de gemeentewerf aangepast. Ook de middenberm in de Plantageweg
wordt hierin meegenomen.

Wat doen onze handhavers?
De gemeentelijke handhavers of beter gezegd
Buitengewoon Opsporingsambtenaren
(BOA's) houden zich bezig met toezicht in de
openbare ruimte.Wij hebben - als samenleving - bepaalde afspraken gemaakt over hoe
we gezamenlijk de openbare ruimte kunnen
gebruiken zonder overlast voor anderen te
veroorzaken.
Onze BOA's houden hier toezicht op, spreken
ons hier op aan of delen in het uiterste geval
een bekeuring uit. U kunt denken aan 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. Wij hebben
daarom drie BOA's in het dorp die zorgen dat
de afgesproken regels worden nageleefd.

afgelopen jaren in overleg met bewoners
opnieuw ingericht.
Tijdens de gesprekken met bewoners van deze
buurten en straten zijn afspraken gemaakt
over met name het parkeren. Bewoners
hebben gevraagd om na de werkzaamheden
en het inrichten van aanvullende parkeervakken aandacht te blijven besteden aan het
parkeren. Deze opnieuw ingerichte straten
en buurten krijgen de komende tijd extra
aandacht van de handhaving. Het gaat dan om
de Rivierenbuurt, Zeelt, Van Eesterensingel,
Wilgenplein en Polderstraat
Er gaat ook aandacht uit naar het verbod op
parkeren van en overnachten in vrachtwagens
binnen de bebouwde kom.
Meldlijn
Heeft u handhavingsverzoeken? Meld 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 Petra Leenheer,
afdeling buitenruimte / buitendienst via telefoonnummer 14078.

Hoe vaak gaan we handhaven?
De BOA's werken volgens een weekrooster.
Dit betekent, dat er de hele week wordt gehandhaafd. Overdag, 's avonds en op verschillende 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 meldingen over parkeergedrag, afval en honden.
In het centrumgebied handhaven de BOA's
ook op de parkeertijden in de blauwe zones .
Meerdere wijken en straten zijn de

Daarvoor wordt de Plantageweg in de richting
van de Van Eesterensingel van maandag tot en
met vrijdag tussen 7.00 en 15.00 uur afgesloten
voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid

via Cortgene – Blokweerweg – Van Eesterensingel. Deze route wordt met omleidingsborden
aangegeven.
De direct betrokken omwonenden ontvangen
een informatiebrief van de aannemer.
Heeft u vragen over de uitvoering van het werk?
Belt u dan met de uitvoerder van Van de Kuiper
Civiel en Waterbouw, A. Hoogendoorn,
06 – 22168600. Voor overige vragen kunt u
contact opnemen met W.J. Leenhouts van de
gemeente, 078 – 770 6133.
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Drechtstedendinsdag over energie en
sociaal beleid
Op 2 april 2019 is de maandelijkse Drechtstedendinsdag in het gemeentehuis van Papendrecht aan de Markt 22. Tijdens deze bijeenkomst
beraden de leden van de Drechtraad zich over
onderwerpen die onze regio aangaan.
Op het programma van dinsdag 2 april staan
twee interessante onderwerpen: Energie en het
sociaal beleid.
Van 17-18 uur wordt tijdens de Themabijeenkomst Energie uitleg gegeven over de Transitievisie Warmte. Dit is een belangrijk beleidskader in
de energie/warmtetransitie, waarbij we onze woningen en gebouwen op een andere manier gaan
verwarmen en toewerken naar een aardgasvrije
gebouwde omgeving.
Met de Transitievisie Warmte 1.0 wordt richting
gegeven aan hoe die aardgasvrije gebouwde
omgeving eruit gaat zien, worden de kaders voor
huidige kansen en ontwikkelingen gegeven, en
wordt de basis gelegd voor gesprek en verdere
uitwerking naar de uiterlijk in 2021 te maken
Transitievisie Warmte 2.0 en uitvoeringsplannen
per wijk.
Inmiddels is de Transitievisie Warmte 1.0 in
enkele gemeenten ter besluitvorming voorgelegd
aan het college. Zodra het college hiermee heeft

ingestemd zal deze ter besluitvorming aan de
gemeenteraad worden voorgelegd.
Om 19:30 uur start de Carrousel Integraal over
de Regionale visie Sociaal beleid. Dit is de vierde
bijeenkomst in de reeks om te komen tot een
Regionale visie Sociaal beleid.
Tijdens deze bijeenkomst wordt vanuit datgene
wat in de afgelopen periode is opgehaald, focus
aangebracht in de formulering van de doelen en
de regionale dienstverlening door te werken aan
drie hoofdopgaven. Dit zijn Bestaanszekerheid
en stabilisatie, Werk en ontwikkeling en Zorg en
ondersteuning.
Met de regionale visie moet de transformatie
beter mogelijk gemaakt worden, door aan te
geven waarop te investeren, binnen welke kaders
en welke maatschappelijke resultaten behaald
moeten gaan worden in de komende vier jaar.
Meer informatie
Meer informatie, zoals agenda's en bespreekstukken, vindt u in het Raadsinformatiesysteem van
de Drechtraad (via website www.drechtsteden.nl/
drechtsteden/drechtraad). Heeft u vragen? Stuur
ze aan regiogriﬃe@drechtsteden.nl.

Gemeentelijke erfgoedcommissie
Raads- en commissievergaderingen
Op 2 april is de Drechtsteden dinsdag in
Papendrecht. Vanaf 19.30 uur vergadert de
Carrousel Integraal over de Regionale Visie

Sociaal Beleid. Zie voor het volledige
programma van Drechtstedendinsdag het
bericht hiernaast.

Op dinsdag 2 april vergadert de gemeentelijke erfgoedcommissie. De vergadering
vindt plaats in Landvast, vanaf 15.00 uur. Een
gedeelte van de vergadering is openbaar.
U kunt de agenda per email opvragen bij de

secretaris van de erfgoedcommissie mevrouw
c.m.corbeau@alblasserdam.nl. Wilt u gebruik
maken van het spreekrecht? Meld u dan vóór
maandag 1 april 2019 bij de secretaris via het
emailadres hierboven.

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.

