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Blik op de raad
Jouw toekomst
dichtbij
De gemeenteraad
heeft de startnotitie
voor positief integraal
jeugdbeleid in Alblasserdam aangenomen.
Dat is een goede basis voor de komende
jaren: “Route 22, jouw
CDA, Margreet de Deugd
toekomst dichtbij”.
De plannen in deze
notitie worden uitgewerkt met het jongerenwerk en de jongerengemeenteraad. Het CDA
staat achter Route 22 als beweging die bij alle
beleidsterreinen (wonen, werken, voorzieningen, participatie, veiligheid) aandacht vraagt
voor de positie van jongeren in Alblasserdam.
Deze beweging mag en moet zichtbaar zijn.
We zullen dit onder andere met de jongerengemeenteraad, als spreekbuis van jongeren
in Alblasserdam, bespreken. Daarvoor is een
goede samenwerking tussen gemeenteraad
en jongerengemeenteraad nodig. Daar wil het
CDA graag een bijdrage aan leveren.

Als je samen iets wilt
bereiken, moet je wel
beginnen
Er is in de regio een
discussie over de
samenwerking tussen
de 7 Drechtstedengemeenten. Er zou te veel
worden gepraat en te
weinig gerealiseerd.
D66, Ramon Pardo
Ook zou de regio te
veel te zeggen hebben Kruidenier
en iedere afzonderlijke
gemeente te weinig. Er is een groeiagenda vastgesteld: tot 2030 willen we meer woningen (25.000)
en meer banen (30.000). Om dat te realiseren
moet iedere gemeente zijn steentje bijdragen.
Volgens D66 zal iedere gemeente aan de slag
moeten op basis van duidelijke afspraken en
met een duidelijke agenda. Heeft het veel zin om
naar elkaar te kijken, op onze handen te zitten en
verwijten te maken dat de ander niets doet? Nee!
Vertrouwen in elkaar hebben, elkaar aanspreken
op resultaten en de mouwen opstropen, dat is
wat helpt.

Rapport Deetman
Als SGP hechten we aan
de samenwerking
binnen de Drechtsteden, deze samenwerking voegt namelijk
waarde toe. Toch lopen
we als regio op een
aantal punten achter.
We hebben het dan
over het aantal nieuwe SGP, Albert Brasser
woningen, het aantal
banen in onze regio en de bereikbaarheid, hier
moeten nodig meters gemaakt worden. Verschillende rapporten onderschrijven dit ook. Rapport
Deetman geeft een aanzet tot een verbeterde
structuur van de Drechtsteden samenwerking.
Raadsbreed hebben we 90% van de aanbevelingen onderschreven, maar hebben we vooral
een goede discussie gehad over de rol van de
Drechtraad in de nieuwe opzet. De raad en het
college zijn nu aan zet om zorg te dragen dat deze
Alblasserdamse visie breder gedragen wordt en
we zo de Drechtsteden samenwerking op peil
houden.

Aan de slag met de
groeiagenda
De ChristenUnie wil
geen Drechtstad, maar
een zelfstandig Alblasserdam, met regionale
samenwerking in
de Drechtsteden.
Er zijn veel zaken met
de 7 gemeenten van
CU, Jako Sterrenburg
de Drechtsteden
te realiseren. In de
groeiagenda 2030 zijn ambitieuze plannen
vastgesteld: 25.000 extra woningen, 30.000
extra banen en verbetering bereikbaarheid via
weg, water en spoor. De gehele raad heeft het
college via een motie verzocht om te zorgen
dat de nog aan te stellen trekkers de coördinatie van de groeiagenda met voortvarendheid
starten. Hierbij zijn de lokale besluitvorming
en verankering belangrijk, maar regionale
visies eveneens. Verder in gesprek gaan met
de trekkers over voortgang en verschil in
lokale visies.

Verkiezingen
Als PvdA Alblasserdam hebben we 20
maart een mooi rode
verkiezingscampagne
ten behoeve van de
Waterschappen, de
Provinciale Staten
en indirect de Eerste
Kamer afgesloten.
In het dorp gesproken PvdA , René Zonnebeld
met enthousiaste maar
ook kritische Alblasserdammers, die bezorgd zijn
over wonen, onderwijs en zorg. Als PvdA staan we
voor eerlijk delen, voor met verstand gezamenlijk
bouwen aan een betere omgeving. We blijven
ons inzetten voor alle mensen, ongeacht afkomst,
religie, seksuele voorkeur of geboorteland.
Enthousiast zijn we ook met de eerste inzet in ons
dorp van de jongerengemeenteraad en de lancering van de notitie Route 22. Met daarin prachtige
initiatieven en mogelijkheden voor onze jongeren
om zich blijvend en veilig te ontwikkelen. Kansen
die we met elkaar kunnen waarmaken.

Samenwerken
is vertrouwen!
Binnen de Drechtsteden hebben we een
mooie samenwerking
tot stand gebracht.
Niet op alle fronten
leidt dat echter tot een
daadkrachtige uitvoering, meestal door de
eigen gemeenten. Be- VVD, Arjan Dekker
renschot en Deetman
hebben daarover dikke rapporten geschreven en
concluderen dat voor o.a. ruimtelijke ordening een
andere structuur beter zou kunnen werken. De
VVD is van mening dat een daadkrachtige samenwerking voortkomt uit vertrouwen en heldere afspraken maken met elkaar. Er wordt nu toch voor
een aanpassing van de structuur gekozen voor een
daadkrachtiger uitvoering. Gewerkt gaat worden
met door het Drechtstedenbestuur te benoemen
trekkers, die zich volgens de Alblasserdamse raad
moeten verantwoorden aan de Drechtraad. Zo
kunnen we de voortgang van projecten bewaken.

Alblasserdam
tekent overeenkomst met Dordts
Dierentehuis
Dordrechts Dierentehuis Louterbloemen doet
onder meer de opvang en het vervoer van
zwerfdieren voor onze gemeente. Ditzelfde
gebeurt in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.
Op donderdag 28 maart tekenden wethouder
Peter Verheij en burgemeesters en wethouders van de andere gemeenten een overeenkomst voor vier jaar met het Dierentehuis.
Op donderdag 28 maart tekenden wethouder
Peter Verheij en burgemeesters en wethouders van de andere gemeenten een overeenkomst voor vier jaar met het Dierentehuis.
Wettelijke taken goed uitgevoerd
Door samen te werken met Louterbloemen
zijn de gemeenten ervan verzekerd dat alle
taken die in de wet Dieren staan op een
goede manier worden uitgevoerd.
Louterbloemen vangt zwerfdieren op,
probeert beesten met hun eigenaar te herenigen en biedt onderdak aan dieren waar
mensen afstand van (moeten) doen. Het Dierentehuis zorgt er ook voor dat dode dieren
op de juiste manier worden afgevoerd.
Renovatie
Voor Louterbloemen betekent de samenwerking met de zes gemeenten dat het kan
beginnen met de lang gekoesterde nieuwbouw. De bedoeling is dat in september de
eerste palen de grond in gaan voor een nieuw
gebouw op het terrein van het asiel.
Het huidige pand blijft staan en wordt
grondig verbouwd. Tussen de twee
gebouwen komt een verbinding.
Dierentehuis Louterbloemen is gevestigd
aan de Celsiusstraat 8 in Dordrecht.
De dierenambulance van Louterbloemen is
bereikbaar via 06-17003200.
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Verkeerslichten Haven tijdelijk buiten gebruik
De verkeerslichten bij de oversteekplaats
van het Raadhuisplein naar Landvast zijn van
maandagmiddag 8 tot en met woensdagochtend 10 april buiten gebruik.
Verkeersregelaars leiden het verkeer tijdens
de spitsuren in goede banen. In de ochtend is

dat van 07.00 tot 10.00 uur en in de middag/
avond van 15.00 tot 19.00 uur
Renovatie gemeentehuis
Dat de verkeerslichten tijdelijk niet werken
heeft te maken met de renovatie van het

gemeentehuis. Het is nodig om diverse kabels
en leidingen rondom het gemeentehuis om te
zetten. De kabels en leidingen van de verkeerslichten aan de Haven horen daar bij.

Waar vindt u wat?
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

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
bmomanagement@alblasserdam.nl.
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Verkiezing van de leden van het Europees
Parlement op 23 mei 2019
DE BURGEMEESTER VAN ALBLASSERDAM
MAAKT HET VOLGENDE BEKEND
HOE KUNT U STEMMEN?
Stemmen in Alblasserdam
De stempas waarmee u uw stem uitbrengt,
ontvangt u uiterlijk 9 mei 2019 per post. U mag
met uw stempas in een stemlokaal naar keuze
binnen de gemeente Alblasserdam stemmen.
De stemlokalen binnen onze gemeente leest u
op de bijsluiter bij uw stempas en op de kandidatenlijst. Ook op www.alblasserdam.nl vindt u
het overzicht van de stemlokalen. De kandidatenlijst bezorgt PostNL uiterlijk 17 mei 2019 huis
aan huis.
In het stembureau moet u zich legitimeren met
een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit
document mag op de dag van de verkiezing niet
langer dan 5 jaar verlopen zijn.
Heeft u geen juist identiteitsbewijs? Vraag dan
op tijd een nieuw aan.
Overdragen van uw stempas
U mag ook een ander voor u laten stemmen
met een onderhandse volmacht. U draagt
dan uw stempas over aan een andere kiezer
(gemachtigde). Deze gemachtigde stemt zelf
ook voor dezelfde verkiezing in Alblasserdam.
Hiervoor gelden regels:
• de gemachtigde brengt uw stem gelijktijdig
uit met zijn/haar eigen stem;
• de gemachtigde stemt voor dezelfde verkiezing op een stembureau in Alblasserdam;
• de gemachtigde mag per verkiezing 2 machtigingen aannemen (hij/zij mag per verkiezing
dus 3 stemmen uitbrengen);
• u vult op de achterkant van uw stempas (bij
'volmachtbewijs') de naam en het adres van
de gemachtigde in;
• u en de gemachtigde ondertekenen allebei
uw stempas; de gemachtigde neemt (een
kopie van) uw identiteitsbewijs mee naar het
stemlokaal. Uw (kopie) identiteitsbewijs mag
op de dag van de verkiezing niet langer dan 5
jaar verlopen zijn. De kopie van het identiteitsbewijs mag ook een foto op een mobiele
telefoon of tablet zijn.

Stemmen bij volmacht
Met de schriftelijke volmacht mag een andere
kiezer voor u stemmen. Dit doet u bijvoorbeeld
omdat:
• u uw stempas niet kunt overdragen aan een
andere kiezer, bijvoorbeeld omdat u al op uw
vakantieadres verblijft;
• u een identiteitsbewijs heeft dat op de dag
van de verkiezing langer dan 5 jaar is verlopen;
• u geen identiteitsbewijs heeft.
Hoe vraagt u de schriftelijke volmacht aan?
• Op www.alblasserdam.nl vindt u het formulier 'Stemmen bij volmacht'. Als zoekwoord
geeft u Stemmen in. U print het formulier en
vult dit in. U mag het formulier ook aan de
balie van uw gemeente ophalen.
• u vult het aanvraagformulier helemaal in
en u plaatst allebei uw handtekening. Uw
schriftelijk verzoek moet uiterlijk 20 mei 2019
bij de gemeente binnen zijn;
• als de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hiermee kan de gemachtigde
voor u stemmen;
• de gemachtigde neemt de schriftelijke machtiging mee naar het stemlokaal en brengt uw
stem tegelijk uit met zijn/haar eigen stem.
Stempas kwijt
Zonder stempas mag u niet stemmen. Een vervangende stempas vraagt u tijdens de openingstijden aan bij de balie van uw gemeente.
Dit mag tot uiterlijk woensdag 22 mei 2019,
12.00 uur.

Vergunningen en bekendmakingen

Algemene plaatselijke verordening
Omschrijving:

het organiseren van Jeugdlandactiviteiten van 26 t/m 30
augustus 2019 op het terrein
van Landvast
Locatie:
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 26 maart 2019
Zaaknummer: Z-19-347119
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.

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Alblasserdam maken
bekend dat de volgende (aanvragen
voor) omgevingsvergunningen zijn:
Verleend
Activiteit:

Bouw
Het bouwen van een vrijstaande
woning met bijgebouw
Locatie:
Hof Souburgh, kavel 2
Datum besluit: 21-03-2019
Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd met
regels RO
Het bouwen van een nieuwe
woning met diverse werkzaamheden terreininrichting
Locatie:
Vinkenpolderweg 2
Datum besluit: 21-03-2019
Werk of werkzaamheden
uitvoeren
Het aanbrengen van 2 duikers
Locatie:
Molensingel
Datum besluit: 21-03-2019

Geweigerd
Activiteit:

Op www.alblasserdam.nl vindt u meer informatie. Met vragen mag u ook contact opnemen
met Team Verkiezingen. U bereikt ons via
telefoonnummer telefoon 14 078.
Alblasserdam, 3 april 2019
De burgemeester, J.G.A. Paans

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.
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Activiteit:
Samenstelling Kiezersregister
Op 9 april 2019 stelt elke gemeente het kiezersregister vast. Deze datum bepaalt in welke
gemeente u mag stemmen.
U ontvangt uw stempas op het adres waar u op
9 april 2019 staat ingeschreven.

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.

Handelen in strijd
met regels RO
Het handelen in strijd met regels
Ruimtelijke Ordening
Locatie:
Kortland 42
Datum besluit: 22-03-2019
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).

Verlengd
Activiteit:

Bouw
Het uitbreiden van de woning
aan de achterzijde middels een
dakopbouw
Locatie:
Cornelis Smitstraat 51
Datum besluit: 21-03-2019

Ingediend
Activiteit:

Bouw
Het plaatsen van een dakkapel
aan op het voordakvlak van de
woning
Locatie:
Rembrandtlaan 87
Datum ontvangst: 20-03-2019
Activiteit:

Bouw
Het plaatsen van een antenneinstallatie voor mobiele telecommunicatie
Locatie:
Esdoornlaan 12
Datum ontvangst: 21-03-2019
Activiteit:

Kap
Het vellen of te doen vellen van
een houtopstand
Locatie:
Haven 3
Datum ontvangst: 16-03-2019
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.

Ingetrokken
Activiteit:

Bouw
Het plaatsen van een dakkapel
aan de achterzijde van de woning
Locatie:
Lekstraat 5
Datum ontvangst: 24-01-2019

Vergunningen en Meldingen, 3 april 2019
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