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'Balans nodig in en rond Kinderdijk'

Wat was het een mooie avond, zaterdag 7
september j.l. Prinses Beatrix opende met een
druk op de knop het nieuwe entreegebouw bij
de ingang van het molengebied in Kinderdijk.
De vele complimenten voor het ontwerp en
het feit dat het gerealiseerd is, zijn meer dan
terecht. De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
(SWEK) heeft hier een knap staaltje werk geleverd. Directie, medewerkers en vrijwilligers:
hartelijk dank. Met dit nieuwe entreegebouw
en de aanpassingen aan de infrastructuur
heeft het molengebied eindelijk een waardige
entreezone gekregen.

Uitdaging
Het is ook een mooie stap naar meer balans in
alle ontwikkelingen in en rondom Kinderdijk.
Zoeken naar die balans is de gezamenlijke
uitdaging van de gemeenten Alblasserdam en
Molenlanden, de provincie Zuid-Holland, het
waterschap, de SWEK, het rijk en vele andere
partijen. Balans tussen de groei in het toerisme
en leefbaarheid van de kernen, verkeersstromen, bewoonde molens, economische
ontwikkeling, woningbouw en veiligheid. In
het gebiedsperspectief Kinderdijk waar we
momenteel aan werken zoeken we naar die
balans. Binnen welke kaders mag het toerisme
zich in ons gebied ontwikkelen? Duidelijk is wel
dat we nu in actie moeten komen voordat de
toeristenstroom ons overspoelt. Gelukkig zijn
we nog niet te laat en kunnen we maatregelen
nemen om situaties als in Venetië of andere
plekken die lijden onder massatoerisme te
voorkomen.

hierbij belangrijk, want de investeringen moeten uiteindelijk door de inkomsten vanuit het
toerisme betaald worden.
Inbreng van inwoners
Ten slotte is het belangrijk dat er een eenduidige sturing komt van het gebied. Nu zijn er veel
overheids- en semi-overheidsinstanties die
een deel van de verantwoordelijkheid hebben.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe structuur
die ook ruimte biedt voor inbreng vanuit onze
inwoners. Hierover hebben we afgelopen
zaterdag uitvoerig gesproken met
inwoners van het gebied. Ik ben blij met de
grote opkomst en de vele opmerkingen die
daar zijn gemaakt. De toon was positief en dat
geeft vertrouwen voor de toekomst. Binnenkort zullen de gemeenteraden zich uitspreken
over het gebiedsperspectief. Daarna moeten
we als de wiedeweerga aan de slag met de
maatregelen voor het seizoen 2020 en laten
zien dat toerisme en leefbaarheid in balans
naast elkaar kunnen bestaan.

Die moeten gewoon dorpen blijven waar het
goed wonen, werken en recreëren is, zonder
al te veel last van de toeristenstroom. Hierbij
hoort ook grip op de ruimtelijke ontwikkelingen. Zo voorkomen we dat bijvoorbeeld
de Molenstraat langzaam verandert in een
straat met alleen B&B 's en geen bewoners.
Ten derde moeten we meer grip krijgen op
alle mensen die Kinderdijk willen bezoeken.
Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de parkeergarage die in het Havengebied in Alblasserdam
moet komen. Ook de ﬁnanciële stromen zijn
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Een informatiemarkt met zo'n vijftig
kramen, muziek, optredens en ﬁlms over
het oude Alblasserdam. Dit en meer kunt
u verwachten tijdens de 55+ beurs op
dinsdag 1 oktober van 10.00 tot 17.00 uur
in Cultureel Centrum Landvast.
Het thema is deze keer ‘bewust vitaal'.
,,Vitaliteit gaat zoveel verder dan alleen
fysieke gezondheid", aldus Leroy Benschop
van de Stichting Welzijn Alblasserdam, een
van de organiserende partijen. ,,Het omvat
in feite geestelijke, emotionele, relationele
en zelfs ﬁnanciële gezondheid." De organisatoren hopen bezoekers van de 55+ beurs
te inspireren en te motiveren om bewust
aan die totale vitaliteit te werken. ,,Door
bijvoorbeeld een ﬁttest aan te bieden willen
we mensen bewust maken van hun conditie", legt Laurens Barnhoorn van het ABC
team uit.

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

Gezamenlijk initiatief
De beurs is een gezamenlijk initiatief van
acht organisaties uit Alblasserdam. Zij staken 2 jaar geleden de koppen bij elkaar met
het idee de jaarlijkse ‘dag van de ouderen’
op een leuke manier nieuw leven in te
blazen. Mede dankzij sponsoring door een
groot aantal organisaties en bedrijven werd
de eerste beurs in 2017 een succes met
ongeveer 750 bezoekers.
De organisatoren zijn: Stichting Welzijn
Alblasserdam, Gemeente Alblasserdam,
Rivas, Stichting Waardeburgh, PCOB,
Seniorenclub Alblasserdam (SSAA), Seniorenraad Alblasserdam en activiteitencommissie Het Anker. Meer informatie over de
beurs en het dagprogramma vindt u op:
https://55plusbeursalblasserdam.nl/
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Arjan Kraijo, wethouder

'Kwaliteitstoerist'
Belangrijk is om meer grip te krijgen op een
aantal zaken. Ten eerste op de marketing. We
willen ons meer richten op de ‘kwaliteitstoerist'
die interesse heeft in het watermanagement
en niet alleen een selﬁe wil maken bij de molens. Ten tweede moeten we meer grip krijgen
op de ontwikkelingen in de dorpen.

Postadres:

Tweede 55+ beurs in Landvast heeft
motto 'bewust vitaal'

Nieuwe vondst Aziatische tijgermug
In de omgeving van de Eksterstraat is vorige
week opnieuw een Aziatische tijgermug
(Aedes albopictus) aangetroffen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
plaatst daarom meer muggenvallen en laat
rioolputten en waterpoeltjes nakijken op de
aanwezigheid van larven. Als dat nodig is,
worden broedplaatsen verwijderd of behandeld met een middel dat de larven doodt.

Vragen?
Voor vragen die te maken hebben met gezondheid kunt u bellen met GGD Zuid-Holland Zuid via 078-770 8508. Heeft u andere
vragen, dan kunt u bellen met de NVWA via
0900-0388. Meer informatie over de Aziatische tijgermug vindt u op de website van de
NVWA: www.nvwa.nl (zoek op tijgermug).

Mug is ongewenst
Bewoners hebben naar aanleiding van de
vondst een brief en een folder met informatie ontvangen. Ook de gemeente Alblasserdam en de GGD zijn geïnformeerd. De
aanwezigheid van de Aziatische tijgermug
is in Nederland ongewenst omdat de mug
infectieziekten kan overdragen.
In Nederland is dit nog niet voorgekomen
en die kans is ook zeer klein. Om te voorkomen dat de mug zich in Nederland vestigt,
neemt de NVWA maatregelen tegen de
tijgermug. Half september werd voor het
eerst een Aziatische tijgermug gevonden in
de omgeving van de Eksterstraat. De NVWA
liet daarna muggenvallen plaatsen.

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.

