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Nieuws

Goede start….
Alweer een kleine maand geleden, op
15 mei, ging het nieuwe college van B&W
van start voor de periode 2018-2022.
De beëdiging is daarbij steeds opnieuw een
persoonlijk en gewichtig moment waarin,
in mijn geval, de eed ‘Zo waarlijk helpe mij
God Almachtig’ wordt afgelegd om in dit
publieke ambt benoemd te kunnen worden. Het is niet alleen een eed, 'zo waarlijk',
het is ook een gebed 'helpe mij' en een
openbare belijdenis 'God Almachtig'. Het is
voor mij een gebed om in afhankelijkheid
van Hem wijsheid, kracht, voorzichtigheid
en vrijmoedigheid te mogen ontvangen om
ieder in onze onderscheiden verantwoordelijkheden dienstbaar te mogen zijn voor de
Alblasserdamse samenleving.
Ervaren bestuurders
Mede dankzij een verkiezingsuitslag waarin
een stem van vertrouwen werd uitgebracht
kunnen we als wethouders opnieuw aan de
slag voor Alblasserdam. Dat heeft als voordeel
dat we kunnen voortbouwen op de bestaande
samenwerking en de bestuurlijke ervaring snel
en productief kunnen inzetten en de trein
(om in de metafoor van dit college te spreken)
gelijk kan vertrekken. Uiteraard besteden we
de eerste tijd ook aandacht aan het rangeren
van de treinen naar de goede sporen. We
hebben immers als basis een nieuw coalitieakkoord ‘Samen maken we Alblasserdam’
gemaakt. Dit akkoord kent vijf (nieuwe) sporen.
Speerpunten van beleid waarop dit college het
verschil wil maken.
Nieuw akkoord
Als basis hebben we twee perspectieven
geschetst: Daarom willen we hier wonen! en:
Daarom willen we hier ondernemen. Op beide
perspectieven willen we in 2022 merkbaar
aantrekkelijker zijn als gemeente. We hebben
hiervoor vijf sporen ontwikkeld.

Spoor 1: Actiever en zorgzamer. Dat gaat onder
andere over gezond en actief meedoen in de
samenleving, met keuzevrijheid voor mensen
op een voor hen passende manier. Spoor 2:
Buiten beter. Dit gaat over een omgeving die
merkbaar toegankelijker, veiliger, groener
en schoner is voor iedereen. Spoor 3: Beter
wonen. Dit gaat over het verbeteren van de
woonkwaliteit voor starters, doorstromers en
senioren en over een diverser en duurzaam
woningaanbod. Spoor 4: Bereikbaarder. Dit
gaat over een bereikbaarder dorp. Spoor
5: Ondernemender. Dit gaat onder andere
over meer inwoners aan het werk, scholingsmogelijkheden en duurzame en kansrijke
ondernemers met open armen ontvangen.
Het coalitieakkoord staat op de website onder
kopje actueel.
Uw inbreng: ‘Samen doen’
Met de ervaring van een op elkaar ingespeeld team bestuurders is het mogelijk om
de bijdrage van inwoners, ondernemers en
maatschappelijke instellingen snel te identiﬁceren. Veel is al eens ingebracht of gezegd. Op
nieuwe thema’s is het goed een nieuw gesprek
aan te gaan. Vanaf 15 mei zijn we daar als college en gemeenteraad gelijk mee begonnen.
De dorpsgesprekken rond verkeer en vervoer
en de ondernemende kant van Alblasserdam
zijn daar voorbeelden van. We hebben ons ook
verplicht de samenwerking naar een hoger
niveau te tillen. We willen nog transparanter en
helderder maken wanneer u kunt instappen of
uitstappen in onze trein. Ook willen we meer
helderheid bieden over wie waarover wanneer
beslist. Een spoorboekje is noodzakelijk om
alle treinen geordend over de sporen te laten
vertrekken en rijden. Op die manier maken
we het samen in Alblasserdam aantrekkelijker
wonen en ondernemen!

Peter Verheij , Wethouder

Aanpassing bushaltes voor snelle
R-net buslijn
Impressie nieuwe R-net haltes

In de tweede helft van dit jaar gaat de provincie Zuid-Holland een aantal bushaltes in
Alblasserdam opwaarderen ter voorbereiding
van een snelle en busverbinding die door het
dorp gaat rijden. Het gaat om het busstation
aan de Rijnstraat, de haltes A. Kuyperstraat
en Blokweerweg en de haltes bij de Grote
Beer/Helling. De haltes worden volgens de
zogenoemde R-netkwaliteit comfortabeler
met extra voorzieningen, zoals overdekte
ﬁetsenstallingen. Direct omwonenden zijn per
brief uitgenodigd om tijdens een inloopavond
tekeningen en beeldmateriaal te bekijken van
de nieuwe bushaltes en ﬁetsenstallingen.

worden de genoemde bushaltes opgewaardeerd. Qbuzz informeert inwoners en reizigers
binnenkort over de nieuwe dienstregeling en
lijnen.

Nieuwe busvervoerder per 9 december
De maatregelen zijn nodig voor het nieuwe
openbaarvervoernetwerk dat op 9 december
2018 van start gaat. Dit netwerk in de regio
Drechtsteden en Alblasserwaard wordt compleet vernieuwd met de komst van nieuwe
vervoerder Qbuzz. Voor de R-netlijn die in
Alblasserdam gaat rijden als snelle verbinding
naar Ridderkerk en Rotterdam Kralingse Zoom

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de maatregelen aan de bushaltes op de website van de
provincie Zuid-Holland:
www.zuid-holland.nl/r-net.

Hoogwaardig openbaar vervoer
R-net is hét keurmerk voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de Randstad. Alle R-net
verbindingen samen vormen een aantrekkelijk
netwerk van snel, betrouwbaar, frequent en
comfortabel openbaar vervoer. Overstappen
gaat makkelijk en snel op de OV-knooppunten
waar R-net lijnen en andere vormen van openbaar vervoer samenkomen.

Meer informatie over het nieuwe openbaarvervoernetwerk dat op 9 december 2018 van
start gaat vindt u op www.qbuzz.nl/dav.

Raads- en commissieagenda

Raadsvergadering
Op dinsdagavond 19 juni 2018 is er een raadsavond gepland voor de gemeenteraad van
Alblasserdam. Op het moment van publicatie
van deze Klaroen is de agenda en de starttijd voor de raad nog niet bekend. U kunt de
agenda en de openbare stukken voor deze
vergadering vanaf donderdag 14 juni terug

Dinsdag 19 juni, gemeenteraad

vinden in het Raadsinformatiesysteem (RIS)
dat u kunt vinden op de website van de gemeente Alblasserdam, www.alblasserdam.nl.
Als u op de foto van de gemeenteraad klikt komt
u direct in het RIS. Voor vragen kunt u terecht
bij de griﬃe van de gemeenteraad,
griﬃer@alblasserdam.nl of 078-770 6014/6015.

Gemeentehuis Alblasserdam

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.
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Volop bomen aangeplant en verplaatst
In het afgelopen plantseizoen, van november
tot maart, is de buitendienst van de gemeente
druk bezig geweest met het planten en
verplaatsen van bomen. De nieuwe bomen
compenseren bomen die eerder gekapt zijn
en vullen lege plekken op in het groen.
Bijen
In totaal kregen 52 nieuwe bomen een plek,
waarvan 20 rondom het strandje bij het Lammetjeswiel. Ook zijn er bomen geplant bij het
Van Goghplantsoen, het Scheldeplein en bij
het parkeerterrein Pieter de Hooghplaats.
Het planten van nieuwe bomen gebeurt door
de medewerkers van de buitendienst, voor
het verplanten van bestaande exemplaren
schakelt de gemeente een gespecialiseerd
bedrijf in. Vanwege de reconstructie van de
wijk Blokweer 2 kregen vijf lindebomen en
een plataan om het Van Goghplantsoen een
nieuwe plek. Door ze te verplaatsen krijgen
deze volwassen bomen een tweede leven.
Met name de lindebomen trekken bijen aan
en zijn dus belangrijk voor de bestuiving van
fruit en groente.

zijn bewust diverse soorten bomen geplant.
De laatste jaren worden de bomen steeds
vaker geteisterd door nieuwe ziektes. Bekend
zijn de iepenziekte en Kastanjebloedingsziekte, de essentaksterfte is vrij nieuw. Wanneer
in de gemeente veel dezelfde bomen staan
en ze worden getroffen door een van deze
ziektes, vallen hele groepen bomen weg. Door
verschillende soorten aan te planten, voorkomen we dit voor een groot deel. Bovendien
zorgen diverse soorten voor variatie.
De ene boom bloeit in het voorjaar, een
ander verkleurt mooi in de herfst en weer
een andere is aantrekkelijk voor bijen.
Bomen verplanten
Ook zijn afgelopen winter 200 bomen in het
buitengebied geplant. Deze compenseren
de bomen die moesten sneuvelen toen de
nieuwe waterbergingen zijn aangelegd, ondermeer langs de Grote Beer. De gemeente is
niet verplicht om voor iedere gekapte boom
een nieuwe te plaatsen, maar dit is wel het
uitgangspunt. Daarom wordt bij kap steeds
gekeken of verplanten mogelijk is. Volwassen
bomen zijn immers beeldbepalend. Bovendien vangen ze stof op en zuiveren de lucht.

Meer variatie
Rondom het strandje bij het Lammetjeswiel

Vergunningen en bekendmakingen
Wet milieubeheer
Het college burgemeester en wethouders van
Alblasserdam heeft besloten om aan Deniz
Place, in het belang van de bescherming van
het milieu, maatwerkvoorschriften op te
leggen. De inrichting is gelegen aan de
Blokweerweg 46 te Alblasserdam.
De beschikking met bijbehorende stukken is
op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan
de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht.
Via telefoonnummer (078) 770 8585 kunt
u een afspraak maken.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van
artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze beschikking.
Het maken van bezwaar dient te geschieden
door het indienen van een bezwaarschrift
gericht aan de burgemeester en wethouders
van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA
Alblasserdam. Een bezwaarschrift kan
worden ingediend gedurende een termijn
van 6 weken na de datum van verzending van
deze beschikking. Een bezwaarschrift moet

worden ondertekend en dient in ieder geval
het volgende te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking
waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene
wet bestuursrecht kunt u een verzoek doen
tot het treffen van een voorlopige voorziening
bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening moet worden gedaan bij de
Voorzitter van de Afdeling Rechtbank Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokkenbelangen, dat vereist.

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

Locatie:
Datum besluit:

Aanleg (Uitvoeren werk
of werkzaamheid), Bouw,
Inrit/Uitweg, Kap
Het uitvoeren van civiele
werkzaamheden
Vinkenpolderweg D545
01-06-2018

Ingediend
Activiteit:

Bouw
Het aanpassen van de
vloer in hal MW5
Locatie:
Marineweg 1
Datum ontvangst: 31-05-2018
Activiteit:

Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Het uitbreiden van het
achtergebied
Kelvinring 46
28-05-2018

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Het maken van een vaste
steiger
Locatie:
Kade 3
Datum ontvangst: 29-05-2018
Activiteit:

Voor het verplaatsen van een grote boom in de wijk Blokweer
2 was zwaar materieel en mankracht nodig.
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De erfgoedcommissie vergadert
Op dinsdag 26 juni 2018 vergadert de gemeentelijke erfgoedcommissie.
De vergadering vindt plaats in het pand van de
Historische Vereniging West-Alblasserwaard,
Cortgene 3, vanaf 15.00 uur. Een gedeelte van
de vergadering is openbaar.

U kunt de agenda per email opvragen bij de
heer R. Lipman, rj.lipman@alblasserdam.
nl of de secretaris van de erfgoedcommissie
mevrouw c.m.corbeau@alblasserdam.nl.
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?
Meld u dan vóór maandag 25 juni 2018 bij de
heer Lipman via het emailadres hierboven.

Nieuws

Publiekswinkel 2 zaterdagochtenden
extra open
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.

Geweigerd
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw
Het verhogen van
de kozijnen
Merelstraat 10
29-05-2018

Kap
Het kappen van 17 bomen
tbv aanleggen van
busbanen
Locatie:
Edisonweg en Grote Beer
Datum ontvangst: 29-05-2018
Activiteit:

Omgevingsvergunningsvrij project
Activiteit:
Bouw
Het vervangen van de
garagedeur door kunststof
kozijn met deuren
Locatie:
Fregat 27
Datum besluit:
29-05-2018

Kap
Het vellen of te doen vellen
van een houtopstand (es)
Locatie:
Scheldeplein
Datum ontvangst: 29-05-2018
RECTIFICATIE:
Activiteit:

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. 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).

Bouw
Het bouwen van drie
woningen
Locatie:
Pijlstoep
Datum ontvangst: 08-05-2018
Bovengenoemde aanvraag is op 23 mei
gepubliceerd. Deze aanvraag is abusievelijk
ingediend en is inmiddels ingetrokken.
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.
Vergunningen en Meldingen, 13 juni 2018

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.
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