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Blik op de raad
Sportakkoord
Afgelopen week heeft
de kick-off plaatsgevonden om te komen
tot een sportakkoord
voor ons dorp.
Dit om sporten te bevorderen en de maatschappelijke kracht
van sport optimaal te
benutten. Om daartoe CDA, Arie van 't Zelfde
te komen zullen er
afspraken gemaakt moeten worden. Sportverenigingen, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven en inwoners zullen worden uitgenodigd
om hierover mee te denken. Samen kunnen
we er voor zorgen dat er een laagdrempelig
sport- en beweegaanbod komt dat gaat helpen
om mensen in beweging te brengen en zo ook
de sportverenigingen vitaal te houden. Als het
ons lukt om een sportakkoord te sluiten, dan
krijgen we van het rijk hiervoor een uitvoeringsbudget. Het CDA gelooft in de kracht van
samen en hoopt dan ook dat iedereen zich
uitgenodigd voelt hieraan mee te werken.
Handhavingsbeleid
Handhaving is een
kerntaak van de
gemeente, maar
regelmatig ontbreekt
het aan menskracht.
Tevens hangt aan
handhaving ook een
stevig prijskaartje.
Er gaat gewerkt worCU, Jako Sterrenburg
den met 5 uitgangspunten, waarbij o.a.
preventie en het gebruik maken van kennis
belangrijke factoren zijn.
Samen met burgers is een prioriteitenlijst
opgesteld en die ziet er als volgt uit:
• Overlast door honden
• Fout parkeren
• Overlast (buitenlandse) chauffeurs op bedrijventerreinen

• Afval dumpen
• Jeugdoverlast (seizoensgebonden)
• Asociaal verkeersgedrag van ﬁetsers en
scooters.
Alblasserdam geeft prioriteit aan onderwerpen
waarover inwoners meldingen doen.
Het helpt dus wel degelijk als u overlast of een
onveilige situatie meldt.

PvdA is ervan overtuigd dat we het zeker niet
gaan redden met het aantal uren handhaving
voor het controleren of de hondenbezitter
wel de ontlasting van zijn of haar hond heeft
opgeruimd. In december zijn er ook nieuwe
gedragsregels voor de baasjes en hun hond in
de gemeente Alblasserdam opgesteld. Ook zijn
er dispensers met plastic zakjes geplaatst. Dus
er wordt wat aan gedaan. Maar is het genoeg?
Daarom onze oproep: Graag uw ideeën voor
een succesvol hondenbeleid. Meld dit aan de
PvdA-fractie (zie gemeentesite voor adressen)
en onze oproep aan de hondenliefhebbers:
werk mee, ruim op.

Dark Waters
Advocaat Robert
Bilott werd in 1998
door een veehouder
uit West Virginia
ingeschakeld om een
rechtszaak te beginnen tegen DuPont. De
veehouder meende
dat het bedrijf een
plaatselijke sloot verD66, Marko Stout
vuilde waardoor zijn
vee ziek was geworden. In de juridische strijd die volgde bracht
Bilott een decennialange geschiedenis van
milieuverontreiniging aan het licht. Het ging in
het bijzonder om de ongezonde effecten van
perﬂuoroctaanzuur (C8), PFAS en PFOA. 22 Jaar
later ontvangen wij een brief van Chemours
waarin zij mededelen per jaar nog steeds PFOA
en PFAS te lozen op de rivier. Schokkend maar
waar. Op verzoek van D66 vindt er 5 maart
een besloten presentatie plaats van deze ﬁlm.
Maandag 9 en dinsdag 10 maart draait de ﬁlm
in de ﬁlmclub. D66 raadt deze ﬁlm van harte
bij u aan.
Er zit een luchtje aan
dit stukje
De raad is vorige week
akkoord gegaan met
de speerpunten van
de inzet binnen het
handhavingsbeleid.
Nummer 1 in de ergernis top 10 is hondenpoep. De fractie van de PvdA, Wim van Krimpen

Jaarwisseling
Deze raadsronde
stonden de evaluatie
van oud nieuw en het
handhavingsbeleid op
de agenda. Puur gekeken naar het aantal
aanhoudingen en het
schadebedrag kan
worden gesteld dat
de jaarwisseling goed
SGP,
is verlopen. Wij zien
echter ook andere ef- Corné van Werkhoven
fecten die een minder
rooskleurig beeld geven, zoals grote overlast
van zwaar illegaal vuurwerk. Ook het schadelijke effect op luchtkwaliteit moet worden gewogen. Het schadebedrag blijkt ook aanzienlijk
opgelopen en is nooit goed te praten. Wat ons
betreft mag bij de jaarwisseling meer bezinning
en minder kabaal. Eerder dan vorig jaar zal de
volgende jaarwisseling worden behandeld in
de raad, waarbij de overlastmeldingen zullen
worden meegewogen. Voor dit moment nog
een ontmoedigingscampagne, ons streven blijft
een vuurwerkvrij Alblasserdam.

Kruispunt Kelvinring/
Edisonweg wordt
veiliger voor fietsers

Door het verhogen van het ﬁetspad en de middengeleider wordt het kruispunt Kelvinring/
Edisonweg in de week van 2 tot en met 6 maart
veiliger gemaakt voor ﬁetsers. Om de klus zo
snel mogelijk af te hebben, werkt de aannemer
overdag (van 7.00 tot 16.00 uur) en in de avond
en nacht (van 20.00 tot 6.00 uur). Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen.

Fietspad hoger dan rijbaan
Het ﬁetspad en de middengeleider komen 25
centimeter hoger te liggen dan de rijbaan voor
auto's. Fietsers kunnen hierdoor veiliger oversteken. De aannemer gaat het ﬁetspad en de
rijbaan op het kruispunt opnieuw asfalteren
en van nieuwe belijning voorzien. Ook komen
er twee kolken bij voor een betere afwatering.
Verkeer kan overdag Kelvinring in, kruispunt
's nachts gesloten
Tijdens de werkzaamheden blijft de Edisonweg
open. Het verkeer kan overdag vanaf de Edisonweg de Kelvinring inrijden. Vanaf de Kelvinring
moet omgereden worden via de Ohmweg. 's
Nachts is het kruispunt voor in- en uitgaand
verkeer gesloten en geldt de omleidingsroute
via de Ohmweg. (Brom)ﬁetsers hoeven niet om
te rijden, maar moeten wel afstappen en het
kruispunt lopend oversteken.
Veiligheid
Arjan Kraijo: "Op het kruispunt Kelvinring/Edisonweg zijn helaas al veel ongelukken gebeurd. We
willen er alles aan doen om het zo veilig mogelijk
te maken. Daarom gaan we nu ook het ﬁetspad
verhogen. De ﬁetsers, waaronder veel scholieren,
hebben voorrang, maar worden te vaak over het
hoofd gezien. Wij hopen dat ze hierdoor beter
zichtbaar worden en zelf ook beter het kruisende
verkeer in de gaten kunnen houden."
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VIND JIJ HET EEN LEUKE
UITDAGING ANDEREN TE HELPEN
OM ENERGIE TE BESPAREN?
Meld je aan als energiecoach via
drechtsestromen.net/aanmelden

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

Energiecoaches gezocht!
Bent u zuinig met energie en lijkt het u leuk om dorpsgenoten te helpen om energie te besparen? Meld u dan aan als energiecoach.
Na een training door Drechtse Stromen, bent u een jaar lang minimaal twee keer in maand een
paar uur inzetbaar (door de week en op zaterdag). U werkt samen met andere energiecoaches
en krijgt begeleiding van Drechtste Stromen. Ook krijgt u een vrijwilligersvergoeding. Meer
informatie of aanmelden? Kijk op: DrechtseStromen.net/aanmelden. Drechtse Stromen is stichting voor en door bewoners in de Drechtsteden die zich inzet voor samen energie besparen en
lokaal opwekken.

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
communicatie@alblasserdam.nl.
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Vergunningen & Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het renoveren van de gevel
woning
De Vang 25
11-02-2020
Bouw
het renoveren van de gevel
van de woning
De Vang 27
11-02-2020

Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij
hebben verklaard:
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met regels RO
Voor: het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan en het inrichten van een tijdelijk
depot
Locatie:
Nabij De Savormin Lohmanweg, kad. perceel C 6428
Datum besluit:
10-02-2020
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen
binnen zes weken na de dag van verzenddatum
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 gronden van
het bezwaar. Het bezwaar moet worden 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).

Verlengen beslistermijn aanvraag om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij besloten
hebben de volgende aanvragen om omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn
van 6 weken:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Bouw, Inrit/Uitweg
het bouwen van een nieuwe
woning
Raapzaadhof kavelnr. 329
10-02-2020
Bouw
het plaatsen van een dakopbouw met dakkapellen
Kamgras 16
11-02-2020

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:
Voor:

Bouw
het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van
de woning
Locatie:
Schrijvertje 5
Datum ontvangst: 08-02-2020
Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een sprin
klerinstallatie in de bestaande gebouwen
Locatie:
Edisonweg 43
Datum ontvangst: 10-02-2020
Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een toegangshek

Locatie:
Staalindustrieweg 11
Datum ontvangst: 10-02-2020
Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van
de woning
Locatie:
Oost Kinderdijk 281
Datum ontvangst: 12-02-2020
Bouw, Handelen in strijd met
regels RO
Voor:
het verhogen van de kap op
de aanbouw
Locatie:
Prinses Marijkestraat 26
Datum ontvangst: 10-02-2020

Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving: het verkopen van paling en
zalm van 7 maart t/m 24 december 2020
Locatie:
Wilgenplein te gemeente
Alblasserdam
Datum besluit: 18 februari 2020
Zaaknummer: Z-20-365532
Omschrijving: standplaatsvergunning
Wereldwinkel op 9 mei 2020
Locatie:
Cortgene 3 te gemeente
Alblasserdam
Datum besluit: 19 februari 2020
Zaaknummer: Z-20-365708

Activiteit:

Activiteit:
Voor:

Kap
het vellen of te doen vellen
van één houtopstand (één
conifeer)
Locatie:
Noordsterstraat 14
Datum ontvangst: 08-02-2020
Activiteit:
Voor:

Kap
het vellen of te doen vellen
van acht houtopstanden
(acht Japanse notenboom)
Locatie:
Baandersstraat
Datum ontvangst: 11-02-2020
Activiteit:
Voor:

Kap
het vellen of te doen vellen
van één houtopstand
Locatie:
Zeelt 140
Datum ontvangst: 11-02-2020

Bezwaar
Een belanghebbende kan als men het niet
eens is met dit besluit, binnen zes weken na
dagtekening 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
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 mening
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.

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 gemaakt in deze krant.
Vergunningen en Meldingen, woensdag
26 februari 2020
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