
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 19 februari 2020

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 
communicatie@alblasserdam.nl.

Nieuws

'Het Huis van de Samenleving past heel goed bij onze nieuwe rol'
Als het gemeentehuis weer open is, is de kans 
groot dat u er veel vaker dan voorheen even 
naar binnen stapt. Naast de gemeente nemen 
immers ook de bibliotheek en Leerwerkbe-
drijf Smile hun intrek in het karakteristieke 
pand aan het Cortgene. Het werkcafé op de 
begane grond belooft een trekpleister op zich 
te worden.

Uitleenbibliotheek
Voor de bibliotheek komt de verhuizing op 
precies het goede moment. Natascha Salvo, 
rayonmanager bij de Bibliotheek AanZet, legt 
uit waarom. ,,Wij zijn niet meer de uitleen-
bibliotheek van vroeger. De bieb verandert 
in een plek waar we mensen helpen om zich 
staande te houden in onze snel veranderende 
maatschappij. Belastingaangifte doen kan 
best een uitdaging zijn en online bankieren 
krijgt ook niet iedereen zelf onder de knie. Wij 
willen een plek zijn waar we mensen met dit 
soort vragen op weg helpen.'' 
In het Huis van de Samenleving gaat dit prima 
lukken, verwacht Natascha. ,,Het wordt een 
uitnodigend pand met veel zitjes om te lezen, 
te werken, iets op- of uit te zoeken of lekker 
koffi  e te drinken. Bovendien gaan we samen-
wonen met organisaties die zich ook inzet-
ten voor de inwoners van het dorp, zoals de 
gemeente. We vullen elkaar aan.''

Leestafel
Wie straks binnenstapt via de vernieuwde gla-
zen entree ziet een grote leestafel en de plek 
voor het inleveren en uitlenen van de bieb-
boeken. Ook de jeugdafdeling en de grote-
letterboeken zijn straks op de begane grond te 
vinden. De fi ctie voor jongeren vanaf 15 jaar 
en volwassenen en de non-fi ctie komen op de 
eerste verdieping. ,,We hebben de collectie 
kritisch tegen het licht gehouden en gaan de 
boeken anders presenteren. Ik hoop dat onze 
vaste leden en nieuwe bezoekers aangenaam 
verrast zullen zijn'', zegt Natascha.

Jeugdhoek
De rayonmanager vertelt enthousiast over de 
jeugdhoek op de  begane grond. ,,We plaatsen 
daar een heel bijzonder meubel waarvan ik 
zeker weet dat kinderen het niet kunnen weer-
staan. Ook de kinderen die niet zo van lezen 
houden. In de jeugdhoek gaan we voorlees-
uurtjes en andere activiteiten houden.''
De oude bibliotheek verlaten doen Natascha 
Salvo en de andere medewerkers met een 
beetje pijn in het hart. ,,Natuurlijk, want het 
is een mooi en fi jn pand. Toch ben ik ervan 
overtuigd dat we in het Huis van de Samenle-
ving een veel grotere rol voor het dorp kunnen 
spelen. Daar hebben we toekomst.''

Kloppend hart van Alblasserdam

Na een grondige verbouwing gaat het gemeentehuis halverwege dit jaar weer open. Behalve 
de gemeente trekt de bibliotheek er in. De politie krijgt er een uitvalsbasis en er komt een 
gezellig werkcafé. Het nieuwe huis wordt een plek om elkaar te ontmoeten, om informatie te 
vinden en mee te doen aan activiteiten: het kloppend hart van Alblasserdam.

Rayonmanager Natascha Salvo van de bibliotheek over de verhuizing: 
'We hopen dat bezoekers aangenaam verrast zullen zijn.'

Elektrisch en milieuvriendelijk

Reizen met de Wijkhopper

1   Bel 088 - 505 8505 en vertel waar
       u heen wilt. U kunt tot een half uur 
       voor vertrek bellen.

Hoe werkt het?

2   De Wijkhopper haalt u op en brengt
       u naar uw bestemming in Alblasserdam.

3   U bent op uw bestemming 
       aangekomen. Betaling gaat via 
       automatisch incasso via uw 
       Drechthopperpas.

A

B



Dorp met karakter

Gemeentenieuws

Vergunningen & Bekendmakingen

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

In de afgelopen periode is een kennisgeving 
van het daarbij aangegeven besluit inge-
diend op:
7 februari 2020 door KWS Infra b.v. inge-
volge artikel 4.1 van het “Besluit mobiel 
bouw- en sloopafval” voor het plaatsen van 
een mobiele puinbreker aan de Rapenburg 2 
te Alblasserdam.

De werkzaamheden vinden plaats in de 
periode van 2 maart 2020 tot en met 1 juni 

2020, gedurende maximaal 30 werkdagen 
van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen 
telefonisch inlichtingen worden ingewonnen 
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
telefoonnummer 078 - 7708585.De directeur 
vestigt er de aandacht op dat deze kennis-
geving uitsluitend een informatief karakter 
heeft. 

Dordrecht, 19 februari 2020
burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam
namens dezen, de directeur 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunningen 
hebben verleend: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het aanleggen van een 

brug   
Locatie:   Lekstraat 45  
Datum besluit:  04-02-2020   

Activiteit:  Bouw   
Voor:     het plaatsen van een 

dakkapel a/d voorgevel   
Locatie:   De Spil 4   
Datum besluit:  07-02-2020   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde van 
de woning   

Locatie:   Rietgors 13   
Datum besluit:  07-02-2020   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het verbouwen van de 
woning   

Locatie:   Oost Kinderdijk 60   
Datum besluit:  07-02-2020     
    
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 gronden van het bezwaar. 

Het bezwaar moet worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethou-
ders van Alblasserdam. Indiening van een 
bezwaarschrift betekent niet dat de werking 
van het besluit wordt uitgesteld. Na indie-
ning 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 om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat 
zij de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van 2 dak-

kapellen op het zijdakvlak 
(aan weerszijde één) van 
de woning   

Locatie:   Kade 11    
Datum ontvangst: 03-02-2020   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een 

nieuw dakkapel aan 
voorzijde van de woning   

Locatie:   Rembrandtlaan 95    
Datum ontvangst: 05-02-2020   

Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan 
op dit moment geen bezwaar of beroep wor-
den ingediend. Dat kan pas nadat het college 
over deze aanvragen heeft beslist. Die 
beslissing wordt eveneens bekend gemaakt 
in deze krant. 

Vergunningen & Bekendmakingen

Er zijn vergunningen verleend voor:

Omschrijving:  het houden van een 
triathlon, op 12 juni 2020

Locatie:  Kerkstraat 60 te gemeen-
te Alblasserdam

Datum besluit: 10 februari 2020
Zaaknummer: Z-19-361768

Omschrijving:  het houden van een 
collecte voor de Nier-
stichting van 13 t/m 19 
september 2020

Locatie:  Gemeente Alblasserdam
Datum besluit:  12 februari 2020
Zaaknummer: Z-20-367543

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet 

eens is met dit besluit, binnen zes weken na 
dagtekening ervan schriftelijk bezwaar ma-
ken 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 min-
ste bevatten: uw naam en adres, de datum, 
de omschrijving van het besluit waartegen 
u bezwaar 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 me-
ning aanleiding bestaat, kunt u de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoe-

Vergunningen & Bekendmakingen

Klachtenregeling vastgesteld
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat 
zij de volgende regeling hebben vastgesteld: 
Klachtenregeling gemeente Alblasserdam 
2020          

Het klachtrecht, hoofdstuk 9 Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), geeft de eisen die mini-
maal gesteld worden aan de behandeling 

van klachten over gedragingen. De vastge-
stelde regeling is een aanvulling hierop. 
In deze regeling worden de regels en de 
procedure rond die klachtenbehandeling 
binnen de gemeente Alblasserdam 
beschreven.

U kunt de regeling vinden op de website: 
offi  cielebekendmakingen.nl

Vergunningen & Bekendmakingen

Mandaatbesluit vastgesteld
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
op 17 december 2019 de volgende regeling 
hebben vastgesteld: Algemeen Mandaatbe-
sluit gemeente Alblasserdam 2020.          

In dit besluit staan de actuele bevoegdhe-
den van de ambtelijke organisatie beschre-
ven conform geldende wet- en regelgeving. 
U kunt de regeling vinden op de website: 
offi  cielebekendmakingen.nl.

Raads- en commissievergaderingen

Voorjaarsvakantie
Gelet op de voorjaarsvakantie zijn er volgende week geen raadsvergaderingen.

Nieuws

Werk aan de Alblas
Aannemer Baars Nieuwland gaat in opdracht 
van de gemeente werk aan de Alblas uitvoe-
ren ter hoogte van het monument aan de 
Polderstraat. Het gaat om baggeren en het 
vernieuwen van de beschoeiing. Op woensdag 
19 februari start de aannemer met voorberei-
dend werk zoals de aanvoer van een ponton 
en een kraan. Dit gebeurt via de groenstrook 
ter hoogte van de Voltastraat.

Het baggeren begint dan op donderdag 20 
februari. De planning is dat dit enkele dagen 
in beslag neemt. Daarna wordt de beschoeiing 
vernieuwd tussen de steiger en het inlaatpunt 
van het Waterschap. De planning is dat eind 
februari de werkzaamheden afgerond zijn.
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact 
opnemen met Willem-Jan Leenhouts van de 
gemeente. Hij is bereikbaar op 078- 770 61 33.
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