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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

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 
bmomanagement@alblasserdam.nl. 

Raads- en commissievergaderingen
Dinsdag 12 maart gaat de gemeenteraad op 
werkbezoek bij de Stichting Welzijn 

Alblasserdam. De bijeenkomst voor informatie 
en opinie start om 19.30 uur.

Blik op ons college

Vakmensen gevraagd

“Twee miljoen communicatiewetenschappers 
en niemand die een kraan kan repareren.” Deze 
woorden sprak cabaretier Pieter Derks op 31 
mei 2018 uit tijdens zijn column in het Radio1-
programma ‘De Nieuws-BV’. Hij refereerde 
daarmee aan het feit dat het nog steeds zo is 
dat jongeren geneigd zijn om niet-technische 
opleidingen te kiezen. En dat dat een probleem 
is. Want onze samenleving heeft mensen nodig 
van allerlei opleidingen. Natuurlijk moeten er 
advocaten zijn en bedrijfseconomen en accoun-
tants en bestuurskundigen en communicatiewe-
tenschappers. Maar er is een tekort aan mensen 
in zorg en onderwijs en er zijn veel te weinig 
mensen in de techniek-, logistieke, bouw- en 
infrasector. Ofwel er zijn te weinig vakmensen.

Tekort aan personeel
Het Economisch Instituut voor de Bouw bericht-
te eind oktober dat de helft van de bouwbedrij-
ven projecten moet uitstellen door een te kort 

aan personeel. Jongeren vinden de bouwsector, 
maar ook andere technische beroepen minder 
aantrekkelijk. 

Waar dat aan ligt?
Pieter Derks geeft er in zijn column een mogelijk 
antwoord op. Ergens in de afgelopen jaren, zo 
zegt hij, is het misverstand ontstaan dat dingen 
weten meer waard is dan dingen doen. En dat 
terwijl we de mensen die dingen doen zo hard 
nodig hebben.

Techniekroute
En wat was ik daarom blij met onze Techniek-
route. Een woensdagochtend in februari waarin 
alle leerlingen van alle groepen acht van alle 
basisscholen twee Alblasserdamse bedrijven 
bezoeken. Bedrijven in de technische sector: 
bouw, installatietechniek, beveiliging, logistiek, 
maakindustrie. Noem maar op. De kinderen 
maken kort kennis met het bedrijf, leren wat het 
bedrijf te bieden heeft en wat zij er zouden kun-
nen doen. Gelukkig hebben we zoveel van dat 
soort bedrijven in ons dorp en gelukkig willen er 
zo veel bedrijven aan dit project meedoen. 
En nu maar hopen dat er een paar kinderen tus-
sen zitten die ‘s avonds thuis dachten: “Het was 
wel heel leuk bij dat bedrijf, ik vraag me af wat ik 
moet doen om daar te mogen werken”.

Dorien Zandvliet, wethouder

Nieuws

Controle hondenbezit 
Is úw hond al aangemeld?
Voor onze gemeente verzorgt SVHW de honden-
belasting. Heeft u (sinds kort) een hond? Dan 
bent u verplicht hiervan aangifte te doen. Jaarlijks 
controleert het bedrijf Legitiem BV namens SVHW 
het hondenbezit. Dit jaar is de controle in de 
periode van 11 maart tot juni. 

Controleurs
De controleurs kunnen zich legitimeren als werk-
nemer van Legitiem. Treffen zij een hond aan 
waarvoor de eigenaar geen belasting betaalt, dan 
melden zij dat bij SVHW. Hoeveel honden
belasting u betaalt, hangt af van hoeveel honden 
u heeft. Heeft u geen hond meer of verhuist u 
naar een andere gemeente? 

Meld dit bij SVHW. U ontvangt dan mogelijk teveel 
betaald belastinggeld terug. 

Aangifte doen
U kunt uw hond aanmelden door bij ‘Mijn SVHW’ 
in te loggen met uw DigiD of telefonisch via 
(0186) 577 222 
of (0800) 02 00 
873. Informatie 
over de hon-
denbelasting 
vindt u ook op 
www.svhw.nl.

"Stemmen is belangrijk"
In het jaar 2019 zijn er drie verkiezingen. 
Op 20 maart gaan de stembussen open voor 
Provinciale Staten en voor de besturen van 
de waterschappen.
En over enkele maanden staan de verkiezin-
gen voor het Europees Parlement op de rol. 
Vanuit democratisch oogpunt gezien is 2019 
dus een heel bijzonder jaar.

Ik roep u op om drie keer uw stem uit te 
brengen. Maak gebruik van uw invloed op de 
toekomst van Zuid-Holland, van Nederland 
en van Europa.  

In Nederland is het algemeen kiesrecht in 
1919 ingevoerd. In onze democratische 
rechtsstaat krijgt iedereen vanaf 18 jaar 
de kans een stem uit te brengen, welke 
achtergrond, geloof of voorkeuren mensen 
ook hebben. Dat is een enorm voorrecht en 
een belangrijke verworvenheid, waarvoor is 
gestreden en die het waard is om te verdedi-
gen. In veel landen hebben de inwoners na-
melijk niet de vrijheid om te gaan stemmen. 
Graag wil ik vooral de jongeren, die voor 
het eerst stemgerechtigd zijn, aanmoedigen 
te gaan stemmen. Als je mee wilt bepalen 
welke kant het opgaat met je stad, provincie, 
land en continent, dan is dit je kans. Dus, vul 
een stemwijzer in, zoek in programma’s van 
partijen, beoordeel hun plannen en maak 
een keuze. Hier in Nederland mag het, hier 
kan het.

Democratie is een groot goed
Wij leven in een land waar alles gezegd mag 
worden. Dat is een groot goed, maar dat 
betekent niet dat alles ook onweersproken 
hoeft te blijven. In een democratische rechts-
staat is het cruciaal dat we allemaal voortdu-
rend aandacht blijven geven aan de rechten, 
plichten en vrijheden die zo waardevol zijn. 
Daar mogen wij elkaar op aanspreken, bij-
voorbeeld als iemand een loopje neemt met 
vastgestelde feiten of dingen zegt die in strijd 
zijn met onze Grondwet. 

Inwoners vragen terecht aan politici en 
bestuurders om met een goed verhaal te ko-
men en met oplossingen voor de vraagstuk-
ken van deze tijd. Belangrijk is een duidelijke 
toekomstvisie waar mensen iets mee kunnen 
en waardoor ze het gevoel krijgen dat er 
rekening met hen wordt gehouden. Het is 
een wisselwerking. Een goed functionerende 
democratie vraagt inzet van ons allemaal, 
van een vitale overheid en van een betrokken 
samenleving. 

De uitdagingen van de provincie
Als inwoner van Zuid-Holland woont u in het 
dichtstbevolkte deel van het land. Want, u 
deelt de provincie met ongeveer 3,6 miljoen 
anderen. De provincie staat voor de uitda-
ging ervoor te zorgen dat al die mensen hier 
prettig kunnen wonen, werken en recreëren. 
Zuid-Holland werkt aan bereikbaarheid en 
een sterke economie, aan kansen voor na-
tuur en recreatie en aan een goede verde-
ling van de schaarse ruimte, bijvoorbeeld 
voor het bouwen van huizen. De provincie 
speelt daarbij in op de klimaatverandering, 
stimuleert de energietransitie en kiest voor 
vergroening van de economie. 

De toekomst van ons allemaal begint van-
daag. De plannen voor de toekomst worden 
nu gemaakt en de komende jaren uitge-
voerd. Stem daarom op 20 maart, doe mee, 
denk mee en stuur mee.

Met hartelijke groet, Jaap Smit,
Commissaris van de Koning in 
Zuid-Holland

Nieuws
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Bekendmakingen en vergunningen

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

Verleend
Activiteit: Bouw    
   Het plaatsen van 2 dak-

kapellen    
Locatie:   Van Oldenbarnevelt-

straat 60    
Datum besluit:  20-02-2019    
  
Activiteit:  Bouw    
   Het plaatsen van een 

woonwagen /Vlietbaan 3    
Locatie:   Vlietbaan nabij Vinken-

polderweg 35 a    
Datum besluit:  20-02-2019    
  
Activiteit:  Bouw    
   Het plaatsen van een 

woonwagen / Vlietbaan 11    
Locatie:   Vlietbaan, nabij Vinken-

polderweg 35A      
Datum besluit:  20-02-2019    
  
Activiteit:  Roerende zaken    
   Het realiseren van een 

bouwveiligheidszone 
rondom de bouwplaats    

Locatie:  Botter 1    
Datum besluit: 18-02-2019    
 
Bezwaar  
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenmin-
ste 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).  

Ingediend
Activiteit:  Bouw   
   Het  bouwen van een 

schuilstal voor een paard   
Locatie:   De Blokweerschiekade 

ong.    
Datum ontvangst:  16-02-2019   
 

Activiteit:  Bouw   
   Het uitbreiden van de 

woning aan de achterzijde 
middels een dakopbouw   

Locatie:  Cornelis Smitstraat 51   
Datum ontvangst:  19-02-2019   
 
Activiteit:  Bouw   
   Het plaatsen van een 

dakopbouw + dakkapel   
Locatie:  Randweg 113   
Datum ontvangst:  19-02-2019   
 
Activiteit:  Bouw   
   Het plaatsen van een 

nokverhoging.   
Locatie:  Resedastraat 68   
Datum ontvangst:  19-02-2019   
 
Activiteit:   Brandveilig gebruik 

(vergunning) 
(Uitgebreid)  

  Brandveilig gebruik   
Locatie:  Lelsstraat 2   
Datum ontvangst:  22-02-2019   
 
Activiteit:  Kap   
   Het vellen of te doen vel-

len van twee houtopstan-
den (twee coniferen)

Locatie:  Vijverhof 27   
Datum ontvangst:  17-02-2019   
 
Activiteit:  Kap   
   Het vellen of te doen vel-

len van twee houtopstan-
den   

Locatie:  Staalindustrieweg 30   
Datum ontvangst:  19-02-2019   
 
Activiteit:   Werk of werkzaamheden 

uitvoeren   
   Het aanbrengen van 2 

duikers   
Locatie:   Molensingel 

Alblasserdam   
Datum ontvangst:  20-02-2019   
 
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 ge-
maakt in deze krant. 

Vergunningen en Meldingen,  
6 maart 2019

Nieuws

Vertel de Sociale Dienst Drechtsteden 
wat u belangrijk vindt

De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) hoort 
graag wat ú als inwoner van Alblasserdam 
belangrijk vindt. Daarom houdt de SDD 
samen met de gemeente op donderdag 14 
maart een zogenoemde MeetUp. U bent om 
19.30 uur welkom in De Portier (Zuiderstek 1). 

De Sociale Dienst Drechtsteden werkt aan een 
plan voor de toekomst. Het doel is om inwoners 
zo goed mogelijk van dienst zijn bij fi nanciële 

problemen en op het gebied van zorg, werk en in-
komen. Door mee te praten kunt u mee bepalen 
wat er in het nieuwe plan komt te staan! 

Aanmelden
Kijk voor meer informatie op de website 
www.sociaalbeleiddrechtsteden.nl. Aanmelden 
kan via de website of het e-mailadres: 
samen@sociaalbeleiddrechtsteden.nl. 

Nieuws

Raadhuisplein krijgt tijdelijke
parkeervakken
Het Raadhuisplein wordt op dinsdag 19 en 
woensdag 20 maart afgesloten om er lijnen te 
trekken voor tijdelijke parkeervakken. 

Nu er bouwhekken zijn geplaatst voor de renova-
tie van het gemeentehuis, is er minder parkeer-
ruimte op het plein en in de Havenstraat. 

Door de ruimte op het plein met tijdelijke 
belijning effi  ciënter in te delen, kunnen er meer 
auto's geparkeerd worden. Om de lijnen aan te 
kunnen brengen is het belangrijk dat het droog 
weer is. Bij regen wordt het werk uitgesteld. 
De afsluiting van het plein zalmet borden en 
afzetlinten worden aangegeven.
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