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Mobiel

Tijdelijk monument Levenslicht

Ik vind ze nog het meest lijken op kleine
pausmobieltjes, maar het zijn echte autootjes.
Ze zijn niet zo groot, rijden elektrisch en kunnen drie mensen vervoeren. Er kan zelfs een
rollator mee.
Ik heb het natuurlijk over de Wijkhopper.
Een heel nieuw fenomeen waar we eigenlijk
gewoon hartstikke trots op kunnen zijn.
Voor wie?
Het zit namelijk zo: mensen die niet zelfstandig voor hun vervoer kunnen zorgen en
mensen die 75 jaar en ouder zijn, komen in
aanmerking voor een pas van de wijkhopper. Dat is al een wat ouder fenomeen. De
wijkhoppers zijn die busjes die je wel eens ziet
rijden en die zorgen dat mensen bijvoorbeeld
bij het ziekenhuis kunnen komen, of bij de
verjaardag van hun kleinkind, of bij de dagbesteding. Vanuit de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning prachtig geregeld.
Samenwerking
Wij zorgen samen met de andere gemeenten
in de Drechtsteden voor dit vervoer. En omdat
we die samenwerking hebben, kunnen we
net wat meer verzinnen en uitproberen. En
wat bleek: mensen moeten voor korte ritjes
soms wel heel lang wachten. En toen is dus
de Wijkhopper bedacht. Helemaal nieuw in
Nederland en vooralsnog dus uniek voor de
Drechtstedengemeenten, al hopen we natuurlijk dat het iets landelijks gaat worden. Dat
andere gemeenten dit ook gaan invoeren.

In het dorp
Geen busje meer dus en hij gaat ook in principe niet de gemeentegrens over. Mensen die
een pas hebben, kunnen hem bestellen en
dat kan tot een kwartier van te voren. Om je
bijvoorbeeld naar de markt te brengen, naar
de opticien, de fysiotherapeut, naar Landvast
of naar de huisarts. Of misschien woont uw
kleinkind wel in het dorp en is het ritje
daarvoor nodig?
En natuurlijk gaat de wijkhopper ook rijden
van en naar het Huis voor de Samenleving als
dat af is en waar de bibliotheek, de gemeente,
de politie en werkleerbedrijf Smile samen in
een gerenoveerd Cortgene 2 zitten.
Ik ben in ieder geval ongelofelijk blij dat het
gelukt is. Dat de Wijkhopper nu gaat rijden!

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in
de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen

Dorien Zandvliet
Wethouder

Hoe werkt het?
2 De Wijkhopper haalt u op en brengt
u naar uw bestemming in Alblasserdam.

Doe de check
Stel jezelf de volgende vragen.
1. Is het een verpakking?
2. Komt het uit de keuken of badkamer?
3. Is het leeg?

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

Alle drie ja? Dan hoort het in de plasticbak of
plastic verzamelcontainer.
Instinkers
“De meeste vragen krijgen we over harde
kunststoffen, zoals bijvoorbeeld speelgoed.
Dat is een typische instinker”, geeft afvalcoach
Nathalie aan. Met name harde kunststoffen,
grote zeilen en medicijnafval zijn de instinkers. Het zijn producten van plastic,

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

Volg ons ook op social media
@gemAlblasserdam
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

Onthulling
U bent van harte welkom de onthulling door
burgemeester Paans op 28 januari om 19.30
uur bij te wonen. In de Polderstraat, tussen
het oorlogsmonument en Le Barrage. Het
tijdelijke monument komt het beste tot zijn
recht in het donker.

Nieuws

De rits van de zwarte jas omhoog, stevige
handschoenen aan en de bak gaat open. “Dit
gaat goed”, zegt afvalcoach Nathalie. “Dat
is soms wel eens anders hoor, want ik kom
de gekste dingen tegen in de plasticbak”. De
producten die niet in de plasticbak mogen,
noemen we instinkers. “Gelukkig hebben we
ook een handig ezelsbruggetje voor wat er wel
in de plasticbak mag: doe de check”.

Reizen met de Wijkhopper

Postadres:

belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde
heeft deze traditie als inspiratie gebruikt. Met
in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk
aan het aantal slachtoffers uit Nederland staat het kunstwerk symbool voor de impact
van de Holo¬caust. De stenen zijn verdeeld
over de verschillende gemeenten waar Joden,
Roma en Sinti woonden, werkten en leefden.

Wat mag er in de plasticbak?

Elektrisch en milieuvriendelijk

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

Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar
geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Wereldwijd
staan mensen hierbij stil. Ook in Alblasserdam
herdenken we de Holocaustslachtoffers. Van
28 januari tot en met 2 februari is het tijdelijke
Holocaustmonument Levenslicht te zien
op het water in de Polderstraat (tussen het
oorlogsmonument en Le Barrage). Levenslicht maakt deel uit van een landelijk project
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten
deelnemen.

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.

maar ze kunnen alleen goed worden verwerkt
als ze op de juiste plek worden ingeleverd. Bij
een afvalbrengstation en voor medicijnafval
kan je ook terecht bij veel apotheken. Informeer hiernaar bij uw apotheek.
Volle bak
Met al dat plastic verpakkingsmateriaal maken
mensen zich vaak zorgen dat dit niet allemaal
in de plasticbak past. “Er zit vaak nog veel
lucht in de verpakkingen. Als je de drinkpakken opvouwt en het plastic in elkaar drukt,
zorg je ervoor dat je meer ruimte in je bak
overhoudt. En mocht er echt teveel plastic
zijn, bijvoorbeeld na een feestje, dan kan je
dat ook naar een verzamelcontainer of afvalbrengstation brengen.
Afvalwijzer
Je kunt ook de (gratis) afvalwijzer in de HVCapp gebruiken. In deze afvalwijzer kan je ruim
1000 producten opzoeken en nakijken waar
ze weggegooid moeten worden. De app is te
downloaden in ITunes en Google Play (zoek
HVC).

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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Raads- en commissievergaderingen

Vergunningen & Bekendmakingen

Vergaderingen raad/commissies

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Op dinsdag 28 januari vergadert de gemeenteraad vanaf 20.30 uur in Landvast.

Reguliere voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:

Bekendmaking

Wet milieubeheer
Op 12 december 2019 is een melding
ontvangen in het kader van het "Activiteitenbesluit milieubeheer". Het gaat over het
onttrekken van grondwater en het vervolgens lozen hiervan, de inrichting is gelegen
aan De Helling 1 te Alblasserdam. Deze
melding is afgehandeld onder zaaknummer
Z-19-364384.

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

Locatie:
Datum besluit:

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

Voor:

Locatie:
Datum besluit:

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.

Activiteit:
Voor:

Vergunningen

Algemenen plaatselijke verordening
Drank- en Horeca vergunningen /
Exploitatie vergunningen e.d.
Verleende vergunningen met datum besluit:
13 januari 2020 tot en met 18 januari 2020
Er zijn vergunningen verleend voor:
Omschrijving:
het houden van een
collecte ten bate van
het Longfonds van 11
t/m 16 mei 2020
Locatie:
Gemeente Alblasserdam
Datum besluit: 14 januari 2020
Zaaknummer:
Z-19-363163
Omschrijving:

Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:
Omschrijving:

Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:

het houden van een
collecte van 29 juni t/m
5 juli 2020
Gemeente Alblasserdam
14 januari 2020
Z-19-363194

Activiteit:

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.

het houden van een
collecte van 12 t/m
17 oktober 2020
gemeente Alblasserdam
14 januari 2020
Z-19-365059

Dorp met karakter

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Bouw, Reclame
het vervangen van de
handelsreclame
Haven 1
06-01-2020
Handelen in strijd met
regels RO
het uitvoeren van nevenactiviteiten / wijziging
gebruik van het bestemmingsplan
Kortland 42
10-01-2020
Roerende zaken
het plaatsen van een
afvalcontainer
Brunel 10
06-01-2020
Roerende zaken
het gebruiken van een
hoogwerker
Edisonweg 5
10-01-2020

beslistermijn van 6 weken:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Voor:
Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het plaatsen van een
extra raam
Locatie:
Kraanbaan 292
Datum ontvangst: 07-01-2020

Activiteit:
Voor:

Activiteit:
Voor:

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

Bouw, Inrit/Uitweg
het bouwen van een
vrijstaande woning
Waterhoven Oost,
kavel 331
06-01-2020

Activiteit:
Voor:

Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw, Handelen in
strijd met regels RO,
Inrit/Uitweg, Kap
het aanleggen van een
tijdelijk camperpark
Sportpark Souburgh
06-01-2020

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

Omgevingsvergunningsvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat
zij de volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Bouw
het vervangen van een
schuur
Randweg 131
06-01-2020

Bouw, Handelen in
strijd met regels RO
het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel
Van Eesterensingel 250
09-01-2020

Bouw
het bouwen van een
schuur
Locatie:
West Kinderdijk 251
Datum ontvangst: 08-01-2020
Bouw
het renoveren van de
gevel van de woning
Locatie:
De Vang 27
Datum ontvangst: 10-01-2020
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 ontvangst: 06-01-2020
Activiteit:
Voor:

Bouw, Inrit/Uitweg
het uitbreiden van het
bedrijfspand
Locatie:
Van Hennaertweg 29
Datum ontvangst: 07-01-2020

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.

