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van worden, is de situatie in het sociaal domein. De zorgkosten blijven stijgen,
met name het plaatje rond WMO en de jeugdzorg ziet er niet goed uit. Als SGP
blijven we deze dossiers kritisch volgen. Zorg voor de zorg is voor ons een
aangelegen punt.

Meer groen in Alblasserdam
De impact van een groene omgeving op de mens mag niet worden onderschat.
Meer groen geeft minder stress en is ook nog eens de beste fijnstoffilter die er
is. Daarom heeft het CDA tijdens de Algemene Beschouwingen met een motie
het college opgeroepen om in 2019 actief uitvoering te gaan geven aan het
groenstructuurplan om daarmee de biodiversiteit in Alblasserdam te vergroten. Ook werd in de motie gevraagd om bij elk bouwproject en bij elke wegreconstructie meer groene beplanting en bomen toe te voegen, zodat Alblasserdam steeds groener en gezonder wordt. Deze motie kreeg echter, behalve van
D66, geen steun van de overige partijen in de raad.
Ondanks dat zal het CDA zich toch in blijven zetten voor een gezonder en groener Alblasserdam.

Kinderen hebben de toekomst
Aanstaande ouders kunnen rondom de geboorte van hun kindje best veel
stress ervaren. Met een kindje in huis moet je veel meer plannen en dat kan
spanningen geven.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin kan mensen helpen met een goede voorbereiding op het ouderschap. Ook kunnen zij helpen bij ouders met kinderen van
2 tot 12 jaar met emotionele en/of gedragsproblemen.
Kinderen en jongeren hebben tenslotte de toekomst. De gemeente Alblasserdam moet daarom inzetten op veilige gezinnen. De ChristenUnie wil dat
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben die zoveel mogelijk dicht bij
huis krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.
Hoe vroeger problemen worden aangepakt, hoe beter.
Als CU fractie wensen wij iedereen een goede zomervakantie toe.
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Goed!
Tijdens de afgelopen raadsvergadering bleek dat we er financieel gezien
goed voor staan. Prachtige projecten als het Lammetjeswiel, Scheldeplein en
Blokweer 2 zijn samen met de bewoners ontwikkeld en positief afgesloten.
Voor de jeugd krijgt het Centrum voor Jeugd en Gezin nog meer mogelijkheden
geboden voor meer ondersteuning. Met ‘kansrijk Alblasserdam’ kunnen onze
inwoners, die niet gelijk kunnen meedoen aan de arbeidsmarkt, onderwijs
volgen dat bij hun past. Wij staan voor deze prachtige initiatieven en maken
dit mede mogelijk. Net zoals het creëren van stageplekken in zorg en industrie.
Dit is immers een eerste stap voor een vooruitzicht op een vaste baan. Na de
zomer gaan we de samenlevingsagenda mede vorm geven. Doet u ook mee?
PvdA Alblasserdam: met elkaar, voor elkaar.

Gemeentehuis
De renovatie van het gemeentehuis laat nog even op zich wachten. Het aanbestedingstraject laat nog ruimte om te kijken of er binnenkort alsnog gestart kan
worden. De noodzaak om het gemeentehuis te renoveren staat niet ter discussie. Wat de VVD betreft ook niet het geld wat daar aan besteed mag worden.
Het totale budget wat beschikbaar is gesteld voor Raadhuisplein en gemeentehuis staat wat ons betreft niet ter discussie. Daarbinnen moet het gebeuren.
Als het gemeentehuis duurder gaat worden dan zal er minder geld over zijn
voor de omgeving. Als u uw huis opknapt en het valt duurder uit is er minder
geld over om ook de tuin te doen. Dat geldt dus ook voor de gemeente.

Een fijne vakantie
Mooi en warm weer. Ideaal voor een fijne vakantie. Maar niet voor uw afvalbakken. Deze staan nu weken lang in de zon te stinken. Door het afvalbeleid
van de gemeente wordt het plastic en gft maar één keer per maand opgehaald.
Het college vindt afvalvermindering kennelijk belangrijker dan de hygiëne en
de geur rondom uw huis. D66 strijdt voor een hogere ophaalfrequentie en
dus een betere afweging van keuzes. Daarnaast bent u vlak voor uw vakantie
geïnformeerd over de mislukte aanbesteding van het
gemeentehuis. Wel staat het
gemeentehuis al leeg en lopen
de kosten voor de verbouwing
dus alleen maar op.
Ook hierin blijft ons standpunt; De kosten moeten opwegen tegen de baten. Na de
vakantie gaan we dit project
weer kritisch volgen.
Tot dan; een heel fijne
vakantie.

Terugblik Algemene Beschouwingen
‘Meerderheid Tweede Kamer: gemeenten mogen vuurwerk verbieden’, kopten
media eind juni. Omwille van veiligheid en milieu ziet de SGP graag dat er
de komende jaarwisseling vuurwerkvrije zones in Alblasserdam komen. Het
college komt hier dit najaar op terug. We kijken daarnaar uit. Ook van andere
berichten tijdens de Algemene Beschouwingen werden we blij: er worden
stappen gezet als het gaat om concretisering van de plannen rondom de haven
en mooi dat gasloos bouwen steeds meer in beeld komt. Waar we niet blij
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Onderzoek naar woongeluk:
meedoen kan nog
In wat voor soort woning woont u het liefst en
welke eisen stelt u aan uw woonomgeving? Om
een antwoord te krijgen op deze en andere
vragen over wonen voert het Rotterdamse
bureau Springco De Grote Omgevingstest ZuidHolland uit. De provincie Zuid-Holland en veel
gemeenten, corporaties en vastgoedpartijen in
Zuid-Holland doen mee, zo ook de gemeente
Alblasserdam.
Veel vraag naar woningen
Omdat er veel vraag is naar nieuwe woningen
zal de komende jaren veel gebouwd worden.
Gemeenten, woningcorporaties en andere
partijen die bij woningbouw betrokken zijn
willen daarom weten wat mensen belangrijk
vinden als het gaat over wonen. De gemeente
Alblasserdam kan de resultaten gebruiken bij
het opstellen van het gemeentelijk woonbeleid,
het maken van woningbouwafspraken met
de regio en bij het beoordelen van nieuwe
woningbouwprojecten. Uw inbreng is voor ons
dus erg waardevol.

Meedoen aan het onderzoek
Misschien heeft u een brief gekregen met een
uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Vanaf eind juni zijn tienduizenden ZuidHollandse huishoudens schriftelijk benaderd
om aan het onderzoek mee te doen. Wie geen
brief heeft gekregen, maar wel wil meedoen,
kan de vragenlijst nog tot 25 juli invullen via
www.startvragenlijst.nl/dgot. Er zijn versies van
de vragenlijst beschikbaar in het Nederlands,
Engels, Turks en Arabisch. Het invullen van de
vragenlijst duurt gemiddeld 20 minuten. Onder
alle deelnemers aan het onderzoek worden
100 cadeaubonnen van €25 verloot.
Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaarborgd in
overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn
niet gekoppeld aan hun woonadres en worden
uitsluitend gebruikt voor De Grote Omgevingstest. Voor meer informatie over het onderzoek
kunt u kijken op de website www.dgot.nl.
Mailen kan naar info@dgot.nl.

Activiteit: Bouw
Het wijzigen van de pui, het plaatsen van een
zonnescherm met terrasschermen
Locatie: Dam 63
Datum besluit: 06-07-2018
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met
regels RO
Het maken van een vaste steiger
Locatie: Kade 3
Datum besluit: 03-07-2018
Activiteit: Sloop
Het slopen van de woning met bijgebouwen
Locatie: Kortland 15
Datum besluit: 03-07-2018

Bezwaar

Verlengd
Activiteit: Bouw, Handelen in strijd met
regels RO
Het uitbreiden van het schoolplein en plaatsen
van een hekwerk
Locatie: Scheepsbouwplein 10
Datum besluit: 05-07-2018
Activiteit: Handelen in strijd met regels RO,
Weg aanleggen of veranderen
Het aanbrengen van bestrating
Locatie: Scheepmakersstraat 1
Datum besluit: 05-07-2018
Vergunningen en Meldingen, 18 juli 2018

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen
binnen zes weken na de dag van verzenddatum
van deze besluiten. Het bezwaarschrift moet
worden ondertekend en bevat tenminste de
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