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Blik op de raad

Coalitieakkoord
Vorige week is het 
coalitieakkoord met 
de titel ‘Samen zijn we 
Alblasserdam’ aange-
boden en besproken in 
de gemeenteraad. D66 
is blij met de inhoud 
hiervan en wij zijn 
verheugd dat we nu 
deel uitmaken van de 
coalitie. Wij danken het 
vorige college voor al het werk dat in de vorige 
periode is verzet en wensen de nieuwe wet-
houders veel succes in de komende periode. 
Als gemeente staan we voor een aantal grote 
uitdagingen op o.a. het gebied van woning-
bouw, klimaatadaptatie, bereikbaarheid, 
jeugdzorg en financiën. De komende vier jaar 
zal het college hard aan de slag moeten om af 
te maken wat in gang is gezet, maar ook om 
alvast een aantal dingen in gang te gaan zetten 
voor de toekomst. Het coalitieakkoord is te 
vinden op de site van de gemeente.

Uit de loopgraven
Geluidsoverlast en 
parkeeroverlast rond 
de moskee. Vervelend 
voor omwonenden, 
maar ook voor mos-
keebestuur en moskee-
bezoekers; uiteindelijk 
wil niemand gedoe. 
Om overlast te vermin-
deren wordt een aantal 
aanpassingen gereali-
seerd in de buitenruim-
te van de moskee, zoals het verplaatsen van de 
zitruimte (tegen geluidsoverlast) en het aan-
brengen van een gele markeringsstreep (tegen 
parkeeroverlast). Dit kan een stap in de goede 
richting zijn. Echter, nog veel belangrijker is het 
gesprek tussen moskeebestuur, moskeebezoe-
kers en omwonenden. Kom uit de loopgraven 
en probeer met elkaar het goede te zoeken 
voor de wijk. Daar is iedereen bij gebaat. Dit 
heeft alleen kans van slagen als alle partijen 
bereidheid tonen om naar elkaar te luisteren. 
Samenleven is een werkwoord.

Collegeperiode zon-
der de PvdA
Na de gemeenteraads-
verkiezingen hebben 
vier partijen in Alblas-
serdam besloten om 
samen een coalitie te 
vormen. Een coalitie 
zonder de PvdA. Dit vin-
den wij ontzettend jam-
mer, want wij wilden 
wederom onze bestuur-
lijke verantwoordelijkheid nemen. De PvdA heeft 
deze verantwoordelijkheid de laatste 12 jaar ook 
genomen door deel uit te maken van een coalitie 
met het CDA en de SGP. In de afgelopen 12 jaar 
hebben wij ons uiterste best gedaan om Alblas-
serdam fijner, leuker en gezelliger te maken als 
woonplaats. Nu zal de PvdA als een oppositie- 
partij in de raad zitten. Het zal even wennen zijn 
in onze nieuwe rol. U mag ervan uitgaan dat 
wij uw belangen ook vanuit deze rol zo goed 
mogelijk zullen behartigen. We zullen ons blijven 
inzetten voor een sociaal Alblasserdam.

Herinrichting buiten-
ruimte moskee
De gemeenteraad 
heeft ingestemd met 
een kredietverstrekking 
van € 25.000,-  voor 
de herinrichting van 
de buitenruimte van 
de moskee omdat er 
overlast ervaren wordt 
door met name de be-
woners van de appar-
tementen aan de Anjer-
straat. Ze hebben last van auto’s met draaiende 
motor en stemgeluiden, ook ‘s nachts. De 
spanningen tussen moskeebezoekers en 
omwonenden zijn zo groot dat het inzetten van 
een mediator op dit moment zelfs niet mogelijk 
is. De zitgelegenheid aan de voorkant van de 
moskee wordt naar de zijkant verplaatst, zodat 
geluidsoverlast wordt verminderd en er moet 
elders worden geparkeerd. We hopen dat deze 
acties mogen leiden tot meer rust in de wijk en 
dat moskeebezoekers en omwonenden weer 
goede buren van elkaar mogen worden.

Samen zijn we  
Alblasserdam
Vorige week is afscheid 
genomen van de oude 
wethouders en zijn de 
nieuwe wethouders 
geïnstalleerd. Als VVD 
maken we deel uit van 
de coalitie en heb-
ben we in de persoon 
van Freek de Gier een 
prima wethouder. Daar 
zijn we blij mee. Er ligt een coalitieakkoord 
op hoofdlijnen. Met ruimte om in te kunnen 
spelen op de snelle maatschappelijke en eco-
nomische ontwikkelingen. En met ruimte voor 
de partijen die niet in de coalitie zitten. Samen 
zijn we Alblasserdam. Dat is een belofte maar 
ook een grote verantwoordelijkheid. Er ligt veel 
werk. Dat vraagt mouwen opstropen en aan de 
slag. Als VVD gaan we graag aan de slag!

Arjan Bedankt
Na acht jaar wet-
houderschap heeft 
Arjan Kraijo vorige 
week afscheid geno-
men als wethouder. 
Arjan begon in 2014 
in Alblasserdam. In de 
achterliggende periode 
heeft hij veel projecten 
opgestart en resultaten 
weten te bereiken. Op 
het gebied van woning-
bouw, duurzaamheid, bereikbaarheid en veilig-
heid maar ook op het gebied van toerisme 
en het reguleren van de verkeersstromen 
naar Kinderdijk. Arjan is voor ons een kundig 
wethouder geweest die altijd vol enthousiasme 
aan de slag ging. Maar bovenal is Arjan een fijn 
persoon die hart heeft gekregen voor Alblas-
serdam. Namens het CDA willen we hem van 
harte bedanken voor zijn inzet voor ons dorp. 
Nu staat Margreet de Deugd klaar voor deze 
eervolle baan. Heel veel succes.

ChristenUnie –  
Jako Sterrenburg

PvdA – 
Haçi Erdogan

SGP -
Jan Mark ten Hove

VVD –  
Herman Verweij

CDA – Arco Strop

D66 – 
Jacco Schook
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Wie verdient  
volgens u een  
koninklijke  
onderscheiding?

Kent u iemand die zich bijzonder verdien-
stelijk heeft gemaakt voor de samenleving? 
Iemand die altijd klaarstaat voor anderen?  
En dat al jarenlang? Veel verenigingen,  
instellingen en organisaties zouden zonder de 
inzet van deze mensen vaak niet eens meer 
kunnen bestaan. Daarom roept de burge-
meester iedereen op om deze mensen voor te 
dragen voor een koninklijke onderscheiding.

Wees op tijd
De meeste koninklijke onderscheidingen reikt 
de burgemeester uit tijdens de Algemene  
Gelegenheid, ook wel de lintjesregen genoemd. 
Dit is meestal de laatste werkdag vóór 
Koningsdag. De procedure van aanvraag tot 
uitreiking neemt veel tijd in beslag. Daarom 
moeten aanvragen voor de lintjesregen voor 
2023 uiterlijk 1 juli 2022 al worden ingediend 
bij de gemeente Alblasserdam.

Meer informatie
Wilt u iemand voordragen of wilt u meer 
informatie over de voorwaarden? Neem dan 
contact op met de afdeling Kabinetszaken.  
Telefonisch te bereiken op 078–7706008/
078–7706010. U kunt ook een email sturen 
naar bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl. 
Meer informatie over de lintjesregen is ook te 
vinden op www.alblasserdam.nl of op  
www.lintjes.nl.

 

Postadres:  Postbus 2,  
2950 AA Alblasserdam

Bezoekadres:  Cortgene 2,
 2951 ED Alblasserdam

Telefoon: 14078 (vijfcijferig)

Website: www.alblasserdam.nl 

Volg ons ook op social media
 
 @gemAlblasserdam

  gem.Alblasserdam

  gemAlblasserdam

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeente-
winkel (Burgerzaken) zijn:

Maandag:  14.00-19.30 uur
Dinsdag:  09.00-12.00 uur
Woensdag:  14.00-19.30 uur
Donderdag:  09.00-12.00 uur
Vrijdag:  09.00-12.00 uur

Let op: wij werken uitsluitend op afspraak!

Informatiepunt/CJG
De Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) regelt de ondersteuning van 
inwoners van 18 jaar en ouder met een 
psychiatrische aandoening, chronische 

ziekte, lichamelijke, verstandelijke of 
psychosociale beperking. Bij het informatie-
punt kunt u terecht met vragen over de Wmo, 
gezondheid, wonen, vervoer, schulden, 
formulieren, inkomen en kinderopvang.  
Tel.: 078 - 202 11 11,  
email: alblasserdam@jeugdteamszhz.nl.

Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031

Contact voor ondernemers
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Nicolette van Esdonk en
Marianne Vogelenzang
Email: ondernemen@alblasserdam.nl

Meldlijn
Via www.fixi.nl of de Fixi-app kunt u snel 
digitaal een melding doen over gebreken 
of ongemakken in de openbare ruimte. 
Denk bijvoorbeeld aan een kapot 
speeltoestel of een gat in de weg.  
Voor wensen of vragen over beleid 
gebruikt u ons contactformulier.

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. 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 (SWA). 
Kijk op www.stichtingwelzijnalblasserdam. nl 
waarmee de SWA u kan helpen.
tel. 078 – 20 21 220
info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
Spreekuur op afspraak:
•  maandag, dinsdag en donderdag tussen 

09.00 – 17.00 uur

Colofon
Gemeentenieuws is een uitgave van de 
gemeente Alblasserdam. Heeft u vragen 
naar aanleiding van deze pagina of wilt u 
reageren? Stuur dan een mail naar 
communicatie@alblasserdam.nl.
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Raads- en commissievergaderingen

Elk jaar zijn in Nederland 200.000 mensen 
slachtoffer van ouderenmishandeling. In de 
regio werken gemeenten, politie en Veilig 
Thuis ZHZ, maar ook notarissen en banken  
samen om ouderenmishandeling te stoppen. 
Op woensdag 15 juni vragen zij hiervoor 
aandacht tijdens de Internationale Dag tegen 
Ouderenmishandeling. Het motto is:  
Ouderenmishandeling stoppen we samen.

Vermoedens van mishandeling?
Een ouder echtpaar dat opeens de huur niet 
meer kan betalen. Een vrouw die terugdeinst 

als je haar arm wilt pakken. Een lege koelkast, 
slaapproblemen, onverklaarbare angst of er 
slecht verzorgd uitzien. Dit kan komen door 
ouderenmishandeling. Bijna altijd gaat het om 
ouderen die afhankelijk zijn geworden van  
hulp of zorg. Personen die het doen zijn vaak 
mensen die dichtbij het slachtoffer staan: 
familie, nieuwe vrienden, buren of zorgpersoneel. 
Vermoedt u mishandeling? Veilig Thuis is  
hiervoor hét aanspreekpunt en adviesorgaan.  
Bel 0800-2000 voor advies of kijk op  
veiligthuiszuidhollandzuid.nl.

'Ouderenmishandeling stoppen  
we samen’

Vergadering raadscommissie Bestuur 
en Samenleving

Geweigerde omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgen-
de omgevingsvergunning hebben geweigerd: 

Activiteit:  Inrit/Uitweg  
Voor:    het realiseren van een inrit 

voor het parkeren in de tuin   
Locatie:   Leeuwerikstraat 31    
Datum besluit:  24-05-2022   

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 dagte-
kening, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar zich richt en de gronden van 
het bezwaar. Het bezwaar moet worden gericht 
aan het college van burgemeester en wet-
houders 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). 
       

Ingediende aanvragen om een  
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de  
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Roerende zaken   
Voor:    het in gebruik nemen  

van 2 parkeervakken   
Locatie:   De Drentsehof 23   
Datum ontvangst:  23-05-2022   
 
Activiteit:   Werk of werkzaamheden 

uitvoeren   
Voor:    het vervangen van de 
   beschoeiing   
Locatie:   Polderstraat 117   
Datum ontvangst:  18-05-2022   
 
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, 8 juni 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgen-
de melding in het kader van activiteitenbesluit 
milieubeheer hebben ontvangen:

Activiteit:
• Milieu (melding)
Voor: Melding Activiteitenbesluit Edisonweg 47 
Alblasserdam

Het gaat over een bedrijf gespecialiseerd in 
de productie en verkoop van thermische 
transferproducten.

Locatie:   Edisonweg 47 
   Alblasserdam
Datum ontvangst:  13 mei 2022
Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-22-409012.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, 
onder verwijzing naar het zaaknummer, 
inlichtingen worden ingewonnen bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 
078 - 770 85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat 
deze bekendmaking uitsluitend een informatief 
karakter heeft.

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & Bekendmakingen

DOOR 
in het verkeer 
beurs

veiliger in het verkeer tot je 100ste!

DOOR in het
verkeer…
tot je 100ste!
DOORlopen, DOORtrappen en
DOORrijden in het verkeer kan tot je 
100ste! Maar wel veilig. Hoe? Kom naar 
de DOOR in het verkeer beurs, dé plek 
voor de 55-plusser die veilig en gezond 
mobiel wil blijven!

Voor wie?
Iedere belangstellende 55-plusser uit 
Drechtsteden en Alblasserwaard die op welke 
manier dan ook deelneemt aan het verkeer. 

10
JUNI

Sliedrecht

Partycentrum
De Lockhorst
Sportlaan 1

3364 AT Sliedrecht

Vrijdag 
10 juni 2022,

van 12u tot 16u

Leren en ervaren 
Tot uw 100ste fit deelnemen aan het verkeer? Kom naar de beurs en beleef 
het zelf. Neem deel aan een leuke workshop en bezoek de informatiemarkt 
of één van de interessante lezingen. Ervaar het zelf op het fietsparcours, het 
blindenparcours of maak een ritje op de scootmobiel. U kunt meteen uw 
eigen fiets of e-bike even na laten kijken.

Wie staan er op de beurs? 
Kijk voor meer informatie op www.doorinhetverkeerbeurs.nl

Wij zien u graag op vrijdag 10 juni bij
Partycentrum De Lockhorst. Toegang is gratis. 

Aanmelden is niet nodig. De koffie en appeltaart* 
staat voor u klaar. 

*M
axim

aal 1 consum
ptiebon per persoon.
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De nieuwe inrichting van het Zuidelijk Haven-
gebied kwam donderdag 2 juni weer een stap 
dichterbij. Toen tekende wethouder Kraijo 
namens de gemeente een overeenkomst met 
de ontwikkelaars van het gebied. Dat zijn  
Stevast Ontwikkeling BV uit Capelle aan den 
IJssel en De Langen & Van den Berg Vastgoed 
BV uit Bergambacht.

Wonen, parkeren en vrije tijd doorbrengen
Op het Zuidelijk Havengebied komen ongeveer 

150 woningen. Van sociale huur en woningen 
voor starters tot gezinswoningen en apparte-
menten voor ouderen. De bedoeling is dat je  
er ook je vrije tijd leuk kunt doorbrengen.  
Er komt ruimte voor bijvoorbeeld horeca en een 
sportschool. Ook parkeerruimte is onderdeel 
van het plan. De ontwikkelaar gaat de plannen 
verder uitwerken tot een definitief ontwerp.  
Dat ontwerp wordt eind dit jaar aangeboden 
aan de gemeenteraad. Als alles volgens planning 
verloopt, start de bouw eind 2023.

Nieuwe inrichting Zuidelijk Havengebied 
dichterbij

Wethouder Kraijo (2e van links) zette zijn handtekening namens de gemeente. Vanuit de ontwikkel-
combinatie ondertekenden Michiel Verschuuren (links, Stevast Ontwikkeling BV) en Tomas van  
den Berg (2e van rechts, De Langen & Van den Berg). Rechts op de foto projectleider Aldo van Kleef. 
(Foto: Peter Andrik)

Activiteitenbesluit milieubeheer  
Edisonweg 47 Alblasserdam

Op dinsdagavond 14 juni 2022 vergadert 
de gecombineerde commissie Bestuur en 
Samenleving in de Raadzaal van de Rederij 
(aanvang 19.30 uur). In die commissie komt 
waarschijnlijk het raadsvoorstel over Zwembad 
Blokweer aan de orde. De definitieve agenda 
en vergaderstukken zijn vanaf 9 juni te vinden 
op de website https://raad.alblasserdam.nl/
vergaderingen.

Belangstellenden kunnen de stukken ook inzien 
of opvragen bij de griffie via een mailtje naar 
griffier@alblasserdam.nl. Indien u wilt inspre-
ken bij de commissievergadering kunt u zich 
tot 14 juni 12.00 uur aanmelden bij de griffie 
via genoemd mailadres.


