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Publiekswinkel 2 zaterdagochtenden Dorpsmakelaars helpen mensen
extra open
met goede ideeën op weg
Elk jaar is het voor de start van de zomervakantie extra druk in de Publiekswinkel.
Veel bewoners komen in die periode naar
de gemeente om paspoorten en identiteitskaarten aan te vragen.
Om bezoekers tijdens deze drukte
tegemoet te komen, is de Publiekswinkel
extra open op 2 zaterdagochtenden.
Op zaterdag 30 juni en 7 juli bent u tussen 9.00
uur en 12.00 uur welkom voor het aanvragen
van uw:
• Nederlandse paspoort
• Nederlandse Identiteitskaart
• Rijbewijs
• Uittreksel / afschrift (kan ook digitaal)
• Adreswijziging (kan ook digitaal) en
• Ophalen van uw documenten

U vindt ons (in verband met de renovatie
van het gemeentehuis) tijdelijk in de nieuwe
Publiekswinkel aan het Cortgene 9A.
Vergeet u niet vooraf een afspraak te
maken?
Door de beperkte ruimte werken wij alleen op
afspraak. Dat geldt zowel voor de extra openstellingen op zaterdag als voor de reguliere.
Betalen is alleen mogelijk met pin.
Een afspraak maakt u eenvoudig via
www.alblasserdam.nl (vul in het zoekveld het
product in waarvoor u een afspraak wit maken)
of via ons telefoonnummer 14 078.

Met hun bakﬁets doorkruisen dorpsmakelaars Sebastiaan Boelhouwer en
Maria Remmers Alblasserdam.

Nieuws

Asfaltwerkzaamheden op
25 t/m 27 juni
Op 25 juni starten we met onderhoudswerkzaamheden van het asfalt op de volgende
locaties:
• Blokweerweg
• Rotonde Edisonweg
• Fietspad Molenpad
De werkzaamheden zijn afgestemd met de
hulpdiensten.
Asfaltwerkzaamheden Blokweerweg 25 op
26 juni
Een gedeelte van de rijbaan op de Blokweerweg is in slechte staat en wordt opnieuw
geasfalteerd. Het gaat om het gedeelte van de
Blokweerweg vanaf de oversteek naar de Elthetokerk tot de kruising Van Hogendorpweg.
Op 25 juni om 20:00 uur start de aannemer
met het frezen van het wegdek. Het frezen
duurt tot middernacht. Van middernacht tot
06:00 uur in de ochtend is de aannemer bezig
met de asfalteringswerkzaamheden.
Op 26 juni om 06:00 uur is de rijbaan klaar en
weer open voor alle verkeer.

Asfaltwerkzaamheden rotonde Edisonweg
26 en 27 juni
Op de rotonde op de Edisonweg komt een
nieuwe deklaag.
De aannemer start op 26 juni om 02:00 uur
met het frezen van het wegdek.
Op 26 juni tussen 06:00 uur en 19:00 uur is de
rotonde open voor alle verkeer.
Op 26 juni vanaf 20:00 uur starten we met het
asfalteren van de rotonde. Op 27 juni om 06:00
uur is de rotonde weer open voor alle verkeer.
Asfaltwerkzaamheden ﬁetspad Molenpad
op 26 juni
Een gedeelte van het ﬁetspad op het Molenpad
is in slechte staat en wordt opnieuw geasfalteerd.
Het gaat om het stukje ﬁetspad vanaf de
Edisonweg richting Papendrecht.
In de nacht van 26 juni start de aannemer
met het frezen van het ﬁetspad. Daarna asfalteert de aannemer direct het ﬁetspad.
Om 06:00 uur is het ﬁetspad weer toegankelijk.

'Wij zijn de smeerolie van het dorp'
Dorpsmakelaars Maria Remmers en Sebastiaan Boelhouwer van de Stichting Welzijn
Alblasserdam (SWA) ﬁetsen regelmatig met
de bakﬁets door Alblasserdam. Op weg
naar mensen of organisaties die zich inzetten voor hun buurt, hun wijk of het dorp.
De dorpsmakelaars helpen hen graag een
handje.
Sebastiaan heeft een mooi voorbeeld bij de
hand: ,,Een meneer uit een ﬂat in de buurt
van het Cortgene kwam bij ons omdat hij
een ontmoeting tussen de bewoners wilde
organiseren. In de ﬂat wonen vooral oudere mensen. Zij groeten elkaar, maar meer
contact is er niet. De man zocht een plek voor
deze ontmoeting. Wij hebben hem een ruimte
in het kantoor van de SWA aangeboden.
De bijeenkomst werd een groot succes. De
buren hebben de hele middag gezellig zitten
kletsen en willen nu twee keer per jaar zo'n
ontmoeting op touw zetten.'' Het is goed dat
bewoners elkaar en hun wijk beter leren kennen, vindt Maria. ,,Ze zullen elkaar dan sneller
helpen of iets voor hun wijk of buurt doen. Zo
gaat de leefbaarheid in het dorp erop vooruit.
Daar gaat het ons uiteindelijk om.''
Levensvatbaar
De dorpsmakelaars zijn sinds het najaar van
2017 actief. De eerste maanden zijn ze vooral
bezig geweest om de mensen, verenigingen
en organisaties in het dorp te leren kennen.
,,Er gebeurt al heel veel in Alblasserdam. Door
partijen te adviseren of met elkaar in contact
te brengen, kunnen we bestaande initiatieven

sterker maken'', legt Maria uit. ,,Als inwoners
zelf een idee hebben, kunnen wij helpen om
het levensvatbaar te maken. We denken mee
over hoe het ﬁnancieel en organisatorisch
geregeld moet worden en hoe ze er bekendheid aan kunnen geven.'' ,,Als dorpsmakelaars staan we tussen de groepen. We zijn de
smeerolie van het dorp'', vult Sebastiaan aan.
Dorpswandelingen
Samen met de historische vereniging bedachten de dorpsmakelaars een serie dorpswandelingen. De eerste, op 5 mei, ging langs
plekken in het dorp die tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn gebombardeerd. Ook het
Ontmoetingsontbijt in de bibliotheek is samen
met de dorpsmakelaars tot stand gekomen.
Maria: ,,Aan dit ontbijt koppelen we een
thema. Het eerste ontbijt ging over autisme.
Dat bleek een onderwerp met veel facetten te
zijn. Er waren mensen die met de aandoening
te maken hebben, maar ook mensen voor wie
mantelzorg een belangrijk onderwerp is.
Eén man kwam puur en alleen voor het ontbijt. Die heeft veel opgestoken, haha.''
Ideecafé
Om ideeën van inwoners op te halen houden
de dorpsmakelaars in elk geval tot de zomervakantie wekelijks op dinsdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur een Ideecafé in de bibliotheek. Alblasserdammers met ideeën om hun
straat, buurt of wijk leuker, gezelliger of beter
te maken kunnen hier terecht. Direct contact
zoeken met de SWA kan via
info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl of
078-2021220.

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

Gemeentewinkel
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.
Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190
Zeelt 2 (noodgebouw Nokkenwiel)
Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031

Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Floor Dil en Ellen Knijf.
Bel 14078 voor een afspraak of kijk op
www.alblasserdam.nl/ondernemen
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.

Gemeentenieuws
Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Alblasserdam maken
bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
Verleend
Activiteit:
Locatie:
Datum besluit:

Brandveilig gebruik
Gebruiksvergunning
De Alblashof 1a
08-06-2018

Inzage
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken
liggen ter inzage in het gemeentehuis, afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Cortgene 2.
De stukken kunnen worden ingezien:
- elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en op
maandag- en woensdagmiddag van 14.00 uur
tot 16.00 uur
- tevens op maandagavond tot 21.00 uur, na
telefonische afspraak, tel. 078 - 770 61 05.
Beroep
Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht
tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet
hebben gedaan, beroep worden ingesteld bij
de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de
termijn voor het indienen van een beroepschrift
6 weken.
De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde lid,
van de Awb, aan met ingang van de dag na de
dag waarop een exemplaar van de beschikking
ter inzage is gelegd.

De beschikking treedt in werking met ingang
van de dag na het einde van de beroepstermijn,
tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en
ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een
voorlopige voorziening is verzocht.
Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist.
Een verzoek om voorlopige voorziening dient te
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft
gedaan.
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:

Verleend
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het maken van een dakopbouw en een dakkapel
Oost Kinderdijk 291
04-06-2018
Bouw
het plaatsen van 3
toegangspoorten
Pijlstoep 40
04-06-2018

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).

Ingediend
Activiteit:

Bouw
het samenvoegen van 2
woningen
Locatie:
Dam 58
Datum ontvangst: 05-06-2018
Bouw
Handelen in strijd met regels
RO het uitbreiden van het
schoolplein en plaatsen van
een hekwerk
Locatie:
Scheepsbouwplein 10
Datum ontvangst: 06-06-2018
Activiteit:

Activiteit:
Activiteit:
Locatie:
Datum besluit:

Inrit/Uitweg
het maken van een uitrit
Vijverhof 21
08-06-2018

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen
binnen zes weken na de dag van verzenddatum

Kap
het vellen of te doen vellen
van een houtopstand
(walnotenboom)
Locatie:
Weegbree 25
Datum ontvangst: 03-06-2018
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
aanvullende gegevens entreepoorten Lammetjeswiel
Locatie:
Pijlstoep 40
Datum ontvangst: 09-05-2018
Activiteit:

Monument
het samenvoegen van de
woningen
Locatie:
Dam 58
Datum ontvangst: 24-05-2018

Vergunningen en Meldingen, 20 juni 2018

