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Blik op ons college

Samen-leven is een werkwoord

Een beetje apart en heel divers. Ouwe plekkies
en nieuwe ontwikkelingen. Natuur en industrie. Rivier en polder. En inwoners die bekend
staan om hun 'dat-gaan-we-doen -mentaliteit'
en dat iedere keer weer laten zien. Ondernemend, hard werkend. Niet alleen in hun werkzame leven, maar juist ook op andere fronten.
Als het gaat over percentages vrijwilligers staat
Alblasserdam nog altijd ergens bovenin de
lijstjes.

Ik hou van Alblasserdam
Mijn kinderen groeien hier op. Ze zitten op
sportclubs en hebben het naar hun zin op
school. Ze spelen buiten, lenen boeken bij de
bieb, gaan naar de bios. Ze zijn jong en heerlijk
onbevangen. Op de sportclub zitten kinderen
met andere achtergronden dan zij, als ze op
straat spelen dan spelen ze met iedereen.
Wat maakt hen het uit. Sporten is sporten en
spelen is spelen.

Diversiteit
Ons dorp is hartstikke divers. Met onze
iets-meer-dan-20.000 inwoners die er zulke
verschillende opvattingen op na houden, zou
samen-leven een heel groot probleem kúnnen
zijn. Dat is het niet. In Alblasserdam lijken we
het gewoon voor elkaar te krijgen om in diversiteit op een klein oppervlak een samenleving
te vormen. Een samenleving die, als het er toe
doet, zich van zijn beste en meest saamhorige
kant laat zien.

Jezelf kunnen zijn
En toch betekenen die verschillende achtergronden en verschillende denkwijzen en
levensovertuigingen iets. We zien ook in onze
samenleving dat mensen vragen stellen over
wat het betekent om jezelf te kunnen zijn.
Helaas constateren we ook dat er op sommige
plekken verharding optreedt. Dat er mensen
zijn die zich onveilig voelen, worden gekwetst,
gediscrimineerd en bedreigd.

Van plagen tot doodsbedreigingen
We weten dat LHBTI-ers: Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Transgenders en
Interseksuelen dit in Alblasserdam meemaken
in alle variaties. Van plagen tot doodsbedreigingen en alles wat daar tussen zit. Ook andere
Alblasserdammers - individueel of behorend
bij een groep, geloofs- of levensovertuiging hebben soortgelijke ervaringen. Ik schrok daar
ontzettend van. Ik bedoel, kom op Alblasserdam! Natuurlijk hebben we onze verschillen.
Maar als mensen dit soort ervaringen hebben
in ons dorp, dan moeten we daar iets mee! Ik
wil heel graag dat mijn kinderen hun onbevangenheid nog een tijd houden. Dat zij niet te
maken krijgen met die lelijkheid die blijkbaar
ook in ons dorp aanwezig is. Soms sluimerend
en soms expliciet.
Doe mee aan de dialoog
Laten we alsjeblieft het gesprek aangaan.
Doe mee met de dialoog Veilig Samen-leven
in Alblasserdam. Help mee, praat mee! Mail
ons via bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl
onder vermelding van 'Dialoog veilig samenleven in Alblasserdam'. Op www.alblasserdam.
nl/veiligsamenleven leest u hier meer over.
Sluit aan! Samen maken we Alblasserdam tot
een gemeente waarin samen-leven in vrijheid
een gemeenschappelijke betekenis heeft. Voor,
door en van alle Alblasserdammers.

Vorig jaar trok de scholenmarkt circa 200 bezoekers.
Het is een spannende vraag voor leerlingen
van groep 8. Naar welke middelbare school ga
ik straks? Om hen en hun ouders/verzorger bij
deze keuze te helpen is er donderdagavond 31
oktober een scholenmarkt in Landvast. De scholenmarkt geeft informatie over hoe het voorgezet onderwijs eruit ziet. Ook presenteren diverse
scholen in het voortgezet onderwijs in de regio
zich. De informatie die ze tijdens de scholenmarkt vergaren, helpt leerlingen en hun ouders
of verzorgers om te bepalen welke open dagen
zij de komende maanden willen bezoeken.

Vaststelling Reglement Adviescommissie Straatnaamgeving Alblasserdam

Inzage
Dorien Zandvliet
Wethouder

Het nieuwe reglement treedt in werking op
1 oktober 2019. Vanaf heden ligt het nieuwe
reglement gedurende zes weken ter inzage. De
stukken kunnen op afspraak worden ingezien (14078). De stukken kunnen ook op de
gemeentelijke website www.alblasserdam.nl
worden ingezien (zoek op 'straatnaamgeving').

Vergadering gemeenteraad
en stukken vindt u op de website, in het raadsinformatiesysteem (RIS).

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

Wethouder Dorien Zandvliet (Onderwijs)
verwelkomt de belangstellenden om 19.30 uur.
Aansluitend is er tot 21.00 uur gelegenheid om
de informatiekraampjes van de scholen uit de
regio te bezoeken, kennis te maken met docenten, vragen te stellen en brochures te bekijken.
De aanwezige scholen variëren in identiteit en
niveau.

Bezwaarschrift indienen
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
een bezwaarschrift indienen. De termijn voor
het indienen van een bezwaarschrift bedraagt,
op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet
bestuursrecht, zes weken. De termijn vangt
aan met ingang van de dag na die waarop
het besluit openbaar bekend is gemaakt. Het
bezwaarschrift dient te worden gericht aan het
college van Burgemeester en Wethouders van
Alblasserdam, ter attentie van de commissie
Bezwaarschriften, postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Het indienen van een bezwaarschrift
schorst de werking van dit besluit niet. Het
bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het
bevat ten minste de naam en het adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Alblasserdam maken
bekend dat zij de volgende aanvraag
voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Postadres:

Programma

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij op 1
oktober 2019 hebben besloten het Reglement
Adviescommissie Straatnaamgeving Alblasserdam vast te stellen. Het reglement beschrijft de
werkwijze van de Adviescommissie Straatnaamgeving.

Raads- en commissievergaderingen
Op dinsdag 29 oktober vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in Landvast. De agenda

Snuffelen op scholenmarkt

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.

Activiteit: Bouw
Voor: het plaatsen van dakkapellen
aan de voor- en achterzijde van de
woning
Locatie: Akkerwinde 82 te Alblasserdam
Datum ontvangst: 07-10-2019

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
communicatie@alblasserdam.nl.

