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Balie Publiekszaken
verhuist naar Cortgene 9a

Ook Alblasserdam ondertekent
Energieakkoord Drechtsteden
Bijna dertig bedrijven en organisaties
waaronder de gemeente Alblasserdam
ondertekenden vrijdag 23 februari de
Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden
2050 Energieneutraal. In 2050 wil de regio
Drechtsteden de energie die ze verbruikt zelf
duurzaam opwekken. Namens Alblasserdam
zette wethouder Arjan Kraijo zijn handtekening. De belangrijkste opdracht voor de
betrokken partijen is om ervoor te zorgen
dat alle woningen en bedrijfsgebouwen in de
regio in 2050 aardgasvrij zijn. De eerste stappen hiervoor worden al gezet met de aanleg
van het warmtenet Drechtsteden dat woningen en bedrijven van duurzame warmte gaat
voorzien. Maar ook energiebesparing door het
beter isoleren van huizen en gebouwen en het
duurzaam opwekken van energie (zonnepanelen,
windmolens) staat op de agenda.

vindt u uitgebreide informatie over het verduurzamen van uw woning. Ook op
www.energiebesparendoejenu.nl vindt u
praktische informatie.
Wilt u meer weten over de
Energiestrategie Drechtsteden?
Meer over de inhoud en de achtergrond van
de Energiestrategie Drechtsteden vindt u op
www.drechtsteden.nl/duurzaamheid/energie.nl

In verband met de renovatie van het
gemeentehuis verhuist de balie Publiekszaken
in mei naar Cortgene 9a (tegenover het
gemeentehuis). Houd u er rekening mee dat
u daar alleen kunt pinnen. Om u zo goed en
snel mogelijk te helpen, werken we vanaf de
verhuizing alleen op afspraak. Een afspraak

maken kan telefonisch via 14 078 of via
onze website www.alblasserdam.nl (tik in de
zoekbalk het product dat u wilt aanvragen). De
openingstijden blijven ongewijzigd: maandag
en woensdag van 14.00 – 19.30 uur en dinsdag,
donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Nieuws

Kijkje in de keuken bij technische sector
De Techniekroute Alblasserdam beleefde op
woensdag 21 februari haar eerste lustrum.
Voor het vijfde jaar op rij bezochten alle leerlingen van groep 8 een technisch bedrijf.
Ze namen een kijkje achter de schermen maar
staken ook zelf de handen de handen uit de
mouwen. Een bout vastdraaien, omhoog en
weer naar beneden met een heftruck of even
achter het stuur van een graafmachine kruipen; tijdens de Techniekroute kon het allemaal.

Wat kunt u zelf doen
Veel inwoners zijn al actief door hun huis
beter te isoleren, energie te besparen of de
huidige verwarmingsketel te vervangen door
bijvoorbeeld een warmtepomp. Wilt u ook
meedoen? Op www.regionaalenergieloket.nl

Interesse wekken voor techniek
Het onderwijs, de gemeente en ondernemers
organiseren de Techniekroute om kinderen te
interesseren voor een technisch beroep. Het
aantal banen in de technische sector groeit
en Alblasserdamse bedrijven willen graag
hun vacatures vervullen. De leerlingen namen
alles in zich op en zaten vol vragen. ,,Valt er
wel eens iets om? Hoeveel verdienen jullie?
Naar welke school moet je om hier te komen
werken?'', klonk het.

Bedrijven in het zonnetje
De in totaal dertien deelnemende bedrijven
werden na afloop op een lunch getrakteerd.
Burgemeester Jaap Paans zette ETB de Noord,
Lagersmit, MAAT, Royal IHC, Scania en Valk
Welding bij deze gelegenheid in het zonnetje
omdat ze al vanaf het begin meewerken aan
de Techniekroute. Vertegenwoordigers van de
bedrijven kregen uit zijn handen een schildje
met de tekst 'regionaal loopbaanbedrijf
Alblasserwaard'.

Bedankt voor uw deelname!
De basisscholen en gemeente Alblasserdam
danken de volgende bedrijven voor deelname aan de Techniekroute 2018: Discom,
ETB de Noord, FN Steel, Ford Wensveen,
HAK BV, Lagersmit, Ledyears, MAAT, PMR
Hydraulics, Ritmeester BV, Royal IHC,
Scania en Valk Welding.

Ondertekenaars Energieakkoord

Raads- en commissieagenda
Dinsdag 6 maart, 19.35 uur, Drechtraad Gemeentehuis Zwijndrecht

Postadres:

Waar vindt u wat?
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

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (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
Ook voor vergunningen en bouw- en
woningtoezicht kunt u tijdens deze uren
terecht.

gem.Alblasserdam

Zorgloket
Maandag t/m donderdag 09.00 -12.00 uur
Zeelt 2 (noodgebouw Nokkenwiel)

gemAlblasserdam

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.

Het adres van de Stichting Welzijn Alblasserdam is Cortgene 20 in Alblasserdam,
tel. 078 – 20 21 220.

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.

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.

Inloopspreekuur:
- Maandag en dinsdag: 13.00-16.30 uur
- Donderdag: 09.00-16.30 uur
Afspraak spreekuur:
- Dinsdag: 09.00 – 13.00 uur.

Gemeentenieuws
Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat de
volgende (aanvragen voor) de omgevingsvergunningen zijn:

Omgevingsvergunning vrij
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Aanleg (Uitvoeren werk
of werkzaamheid)
Het plaatsen van een
duiker
W.B. van der Veldenstraat
(C905 en C6455)
14-02-2018

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).

Ingediend
Activiteit:

Bouw
het bouwen van een
berging
Locatie:
Adriaan van Ostadelaan 60
Datum ontvangst: 13-02-2018

Activiteit:

Bouw
het plaatsen van
transparante en
wegschuifbare
balkonbeglazing
Locatie:
Kraanbaan 332 te
Datum ontvangst: 13-02-2018

Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/Uitweg
het uitbreiden van het
bedrijfspand
Locatie:
Nieuwland Parc 440
Datum ontvangst: 15-02-2018
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
Procedure tussentijds
beëindigd
het maken van een
terrasoverkapping
Locatie:
Polderstraat 76
Datum ontvangst: 31-08-2017
Activiteit:
Bouw
Procedure tussentijds
beëindigd
het bouwen van een
berging
Locatie:
Adriaan van Ostadelaan 60
Datum ontvangst: 07-02-2018

Buiten behandeling gelaten
Activiteit:

Bouw (Niet gespecificeerd)
Buiten behandeling gelaten
het maken van een
nokverhoging
Locatie:
Resedastraat 15
Datum ontvangst: 13-02-2018
Vergunningen en Meldingen, 28 februari 2018

Bekendmakingen
Op 20 februari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam de 'Nota VTH beleid gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid 2018 – 2022,
uitvoeringskaders en strategieën voor Wabo-taken vergunningverlening, toezicht en
handhaving in Zuid-Holland Zuid' vastgesteld en besloten dat deze van toepassing is op de
omgevingstaken die de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor de gemeente uitvoert.
Per besluit van gelijke datum zijn de Nalevingsstrategie (definitieve versie november 2004),
de Nota Regionaal Uitvoeringsniveau (RUN)
WABO-milieutaken voor de regio Zuid-Holland
Zuid 2013-2017 alsmede de wijziging daarop
inzake vergunningplichtige inrichtingen en de
Nota Regionaal Uitvoeringsniveau Wabo-breed
Toezicht gebruiksfase ingetrokken.
De nota is een beleidsregel die conform afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dient te worden gemaakt. Zij bevat
het geactualiseerde uitvoeringsbeleid dat de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, na vaststelling door de gemeenten in Zuid-Holland Zuid,
zal hanteren voor de gemeentelijke taken op
het gebied van vergunningverlening, toezicht
en handhaving (VTH) in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.

De nota betreft een bundeling en actualisering
van de bestaande gemeentelijke beleidskaders
voor de uitvoering van de VTH-taken in het
omgevingsdomein, en staat daarmee naast de
Landelijke Handhavingstrategie die het college
al eerder heeft vastgesteld. Nieuw is dat het
uitvoeringsbeleid een integrale insteek kent
waarbij milieu, bouwen en brandveiligheid
centraal staan bij het afwegen van risico's en het
stellen van prioriteiten.
Het besluit treedt op 1 maart 2018 in werking.
De nota ligt voor een ieder ter inzage op het
gemeentehuis.
Voor vragen over of een nadere toelichting op
de Nota kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (T: 078 770 8585)."

Nieuws

Bent u mantelzorger?
Dan heeft u in 2018 recht op maximaal vijf gratis
dienstencheques. Deze gratis cheques krijgt u
automatisch als u een account aanmaakt via:
www.dienstenchequedrechtsteden.nl. Als u al
een account heeft wordt uw tegoed automatisch
opgehoogd. U moet wel eerst een mantelzorgverklaring invullen om voor de gratis cheques in
aanmerking te komen. Tot 1 juli 2018 kunt u ook
extra cheques kopen voor € 6,50 per cheque.
Let op: De dienstencheques zijn niet meer

geldig na 31 december 2018. Dit geldt ook
voor de 5 gratis dienstencheques. Koop er niet
te veel, want de cheques kunnen niet teruggegeven worden. U kunt maximaal drie cheques
per week verzilveren. Dit betekent drie uur
huishoudelijke hulp per week.
Informatie
Wilt u meer informatie? Kijk dan op
www.socialedienstdrechtsteden.nl/wmo/ik-wilhuishoudelijke-hulp-kopen-met-dienstencheques
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