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Gemeentenieuws
Blik op de raad
Toegankelijk
gemeentehuis
De verbouwing van het
gemeentehuis vordert
gestaag. Volgend jaar
hopen we weer gebruik
te maken van het vernieuwde gemeentehuis.
Ook de bibliotheek zal
dan haar intrek nemen
CDA, Arco Strop
in het gebouw. Bij het
besluit in 2018 hebben
we beloofd de toegankelijkheid te verbeteren.
Deze week hebben we besloten om naast het
plein ook de opgang vanuit het Makadocentrum
aan te pakken (Nedersassen). Hiermee verbeteren we de bereikbaarheid voor mensen die slecht
ter been zijn. Het CDA heeft aangegeven om,
naast invalideparkeerplaatsen, speciale parkeerplaatsen te reserveren in de Havenstraat voor
vrouwen die zwanger zijn of mensen die slecht
ter been zijn. Volgend jaar zomer maken we weer
volop gebruik van ‘huis en tuin’. Een vernieuwd
hart voor Alblasserdam!

Herinrichting
Raadhuisplein
De gemeenteraad heeft
afgesproken dat het
Raadhuisplein pas opnieuw ingericht wordt
als alle risico’s voor de
verbouwing van het
gemeentehuis in beeld
zijn. Dat moment is nu
aangebroken. Het is ﬁjn CU, Jako Sterrenburg
dat de totale kredieten
die gereserveerd zijn, voldoende zijn om het

Raadhuisplein en de opgang van Nedersassen
opnieuw in te richten, zodat ook mensen die
moeilijk ter been zijn het Huis van de Samenleving en de nieuwe bibliotheek kunnen bereiken.
Als CU hebben we gevraagd om niet voor de
minimale eisen te gaan, maar voor een goed
toegankelijk pad. Verder kan straks de wijkhopper
worden gebruikt en ook de lift van de Hema blijft
beschikbaar. De tijdelijke parkeervoorziening op
het plein komt te vervallen, dat zal voor sommigen best wel wennen worden.

Regionale samenwerking
Al vele jaren werken we
als gemeente op het
sociale domein (zorg,
jeugd, welzijn, inkomen)
samen in de regio. En er
mag best gezegd worden dat dat succesvol
verloopt. Door samen
te werken zijn we efﬁciënter en effectiever.
De SDD (Sociale Dienst
D66 , Ramon Pardo
Drechtsteden) wordt
landelijk gezien als een Kruidenier
schoolvoorbeeld. Nu
lopen de kosten op en moeten we ook als regio
keuzes gaan maken. Wat D66 Alblasserdam betreft maken we die keuzes samen in de regio, in
goede en slechte tijden. Indien iedere gemeente
voor zichzelf gaat bepalen wat zij nog wel en niet
wil aanbieden dan raken we het schaalvoordeel,
en daarmee de goede samenwerking in de regio,
kwijt. Daarnaast vindt D66 dat alle inwoners van
de Drechtsteden recht hebben op gelijke behandeling door de sociale dienst.

Huisvestingsbeleid
Verkamering heet het,
een woonhuis verhuren
aan meerdere huurders.
Veelal gebruikt voor
studenten en arbeidsmigranten. Alblasserdam
neemt zijn maatregelen
tegen teveel van dit type
huizen in de straat en
PvdA, Wim van Krimpen
wijk, vastgelegd in het
beleid. Tegengaan is niet
mogelijk, reguleren wel degelijk. De PvdA was
kritisch en heeft op inhoud bijgestuurd. Zaken
als rechten voor de huurder, (brand)veiligheid
en huisregels zijn vanaf heden een verplichting,
vastgelegd in een vergunning. Hierbij is ook een
restrictie aan het aantal verkamerde huizen in
de straat en wijk. Dit geeft meer bescherming
en houdt de wijk in balans. Daarnaast heeft de
gemeente ook de mogelijkheid een Bibob procedure in te zetten. Zo voorkomen we dat een huis
wordt gekocht, om crimineel geld wit te wassen.

Kansen
Het is prettig ondernemen in Alblasserdam.
Dat laat de nog prille
geschiedenis van het
Ondernemersfonds zien.
Zo zijn er de afgelopen
vier jaar allerlei nuttige
investeringen gedaan:
van beveiligingscamera’s
op de bedrijventerreinen tot AED’s verspreid SGP, Jan Mark ten
Hove
over het Damdorp.
Complimenten aan de

ondernemers die dit soort initiatieven met elkaar
oppakken. Zonder Ondernemersfonds waren
deze projecten niet gerealiseerd. Nu is het zaak
om door te pakken, bijvoorbeeld door geld te steken in collectieve energieopwekking of gezamenlijke inzameling van papier en karton. Hier liggen
nog veel kansen. De SGP is blij met het besluit
om het Ondernemersfonds te continueren voor
onbepaalde tijd. Dat geeft vertrouwen om ook
de komende jaren mooie dingen voor elkaar te
krijgen. Door en voor Alblasserdammers.

Soms is het keuzes
maken
Financieel wordt het voor
de gemeente de komende
jaren moeilijker. De begroting kent de komende
drie jaar ﬂinke tekorten.
Door ruim 2 miljoen
spaargeld te gebruiken
en door nog veel te
realiseren bezuinigingen
VVD, Arjan Dekker
is het huishoudboekje
sluitend gemaakt. We
leven dus de komende jaren voor ruim 2 miljoen
boven onze stand. Wij vinden dat we dan keuzes
moeten maken. Dat vragen wij ook van u als
uw inkomsten afnemen of uitgaven toenemen.
Dus goed voorbeeld doet goed volgen! De keuze
van de VVD is om het Raadhuisplein nog niet te
renoveren. Behalve een mooiere uitstraling is
er nu geen noodzaak voor. Nu ruim 2,1 miljoen
uitgeven terwijl ons huishoudboekje niet op orde
is en er voor u hogere belastingen zijn kunnen wij
niet uitleggen aan u als inwoner van dit mooie
dorp.
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Informatieavond over hondenbeleid
Hebt u een hond of wilt u uit belangstelling
meer weten over het hondenbeleid van de
gemeente? Bezoek dan op 16 december 2019
van 19:00 tot 20:00 uur de informatieavond
in Landvast. Wij leggen uit wat er in het beleid
staat en laten de kaart met alle uitlaatgebieden zien. Ook maken we duidelijk waar
de hond los mag, waar hij aan de lijn moet
en waar de hondenpoep opgeruimd moet
worden.

gemaakt en kleine aanpassingen gedaan. Door
de bijeenkomst en het plaatsen van duidelijke
borden willen we de regels en de gemaakte
keuzes uitleggen.

Regels simpeler gemaakt
Beleid houden we regelmatig tegen het licht.
De reden hiervoor was in dit geval onduidelijkheid over verschillende soorten losloopgebieden en een verouderde kaart met hondenuitlaatgebieden. We hebben het beleid simpeler

Aanmelden niet nodig
U bent van harte welkom op 16 december a.s.
van 19:00 tot 20:00 uur in de Panoramazaal
in Landvast, inloop vanaf 18:50 uur. Adres:
Haven 4, 2951 GC in Alblasserdam. Het is niet
nodig om u aan te melden.

Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

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

Per 1 januari 2020
Het beleid is in lijn met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en geldt vanaf 1
januari 2020. De spelregels staan dan ook op
onze website.

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.
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Even geen
aanvragen
Op dinsdag 10 december kunt u in de Publiekswinkel geen paspoort of identiteitskaart
aanvragen. Ook spoedaanvragen zijn dan
niet mogelijk. Op die dag wordt het apparaat
waarmee we deze documenten aanvragen
vervangen. U kunt op dinsdag 10 december
wel uw reisdocument afhalen.

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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Vergunningen & bekendmakingen
Activiteit: Bouw

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende omgevingsvergunning hebben
verleend:

Voor:
		
Locatie:
		

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met
regels RO

het realiseren van een nieuwe
vrijstaande woning
Meander van Souburgh kavel 6
Datum besluit: 18-11-2019

Activiteit: Inrit/Uitweg

Voor: het maken van een dakopbouw en het
plaatsen van een dakkapel

Voor:
		
		

Locatie: Reederijstraat 26

het verbreden van de uitrit
Locatie: Dominee B. Toesplein 3
Datum besluit: 18-11-2019

Datum besluit: 18-11-2019

Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning

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
beslistermijn van 6 weken:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
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Stookalert ook iets voor u?
U heeft het misschien wel gehoord of gelezen. Afgelopen zaterdag gold voor het noorden van
het land een stookalert. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) riep op om
geen hout te stoken. Het was bijna windstil en dan blijft de rook hangen. Mensen kunnen daar
last van hebben.
Stoken? Eerst even checken
,,Door niet te stoken, voorkomt u gezondheidsklachten en (geur)hinder bij uzelf en in uw
omgeving'', aldus het RIVM in het stookalert dat per mail werd verstuurd. Met deze nieuwe
manier van waarschuwen hoopt het RIVM dat mensen geen hout stoken als het weer hiervoor
niet gunstig is. Ook wij roepen al enkele jaren op om met beleid hout te stoken. Daarom staan
de borden met de tekst 'Hou 't gezellig: stook bewust' weer langs de kant van de weg. Op de
volgende pagina vindt u meer informatie en tips. Bijvoorbeeld hoe zich kunt aanmelden voor
het stookalert of voor de stookwijzer. Als u graag hout stookt, binnen of buiten, dan vragen wij
uw medewerking. Een paar kleine aanpassingen kunnen een wereld van verschil maken.

Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met
		
regels RO
Voor:
het plaatsen van een dakopbouw
		
en een dakkapel
Locatie:
Van Eesterensingel 250
Datum ontvangst: 18-11-2019

Activiteit: Roerende zaken
Voor:
het plaatsen van een afvalcontainer
Locatie:
Brunel 10
Datum ontvangst: 22-11-2019

Activiteit: Roerende zaken
Voor:
het plaatsen van een hoogwerker
Locatie:
Van Eesterensingel 15
Datum ontvangst: 22-11-2019
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.
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Hou ’t
gezellig:
Stook
Bewust
Kijk voor stooktips op

www.alblasserdam.nl/houtstook

Actie spouwmuurisolatie slaat aan
De regionale actie voor het isoleren van
spouwmuren slaat aan in Alblasserdam. Van
de 315 aanmeldingen in de Drechtsteden
komen er 157 uit ons dorp.
Meedoen kan nog steeds
Meedoen kan nog steeds. Met spouwmuurisolatie verlaagt u uw energierekening. De
kosten zijn relatief laag en de terugverdientijd
is kort. Uw wooncomfort gaat er op vooruit en
het is ook goed voor het milieu. Isoleren via
de actie van het Regionaal Energieloket levert u gemak en kostenvoordeel op. U profiteert van
een goed product tegen een scherpe prijs. De isolatiebedrijven die meedoen aan deze actie zijn
gecertificeerde isolatiespecialisten uit de regio.
Is mijn woning geschikt?
Op www.regionaalenergieloket.nl/alblasserdam vindt u een checklist om te zien of spouwmuurisolatie geschikt is voor uw woning. Hier kunt u ook het informatiepakket downloaden en
een prijsoverzicht. In september was er een informatiebijeenkomst over spouwmuurisolatie
in Landvast. Hebt u deze gemist, dan kunt u op 12 december terecht in Sliedrecht, in januari in
Hendrik-Ido-Ambacht en in februari in Zwijndrecht. Voor data, tijdstippen en locaties, voor zover
bekend, kunt u bellen met het Regionaal Energieloket via: 088 – 525 4110.

Raads- en commissievergaderingen

Vergadering raadscommissies
Dinsdag 10 december vergaderen de raadscommissies vanaf 19.30 uur in Landvast. De agenda's
en stukken treft u in het Raadsinformatiesysteem (RIS) op de website.

