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Blik op ons college

‘Het dorp is nooit af’
Dat stond eind 2015 als kop boven een interview in de Klaroen naar aanleiding van mijn
nominatie als beste bestuurder van kleine
gemeenten van het vakblad Binnenlands
Bestuur. Een krantenknipsel ervan trof ik afgelopen week bij mijn moeder aan. Het riep een
goede herinnering op aan dit bekende motto.
‘Een eervolle nominatie. Tegelijk is er maar
het is ook belangrijk om scherp en nuchter te
blijven’ liet ik erbij optekenen. En dat is nog
steeds de beste houding voor een bestuurder.
Met de voeten in de klei en tussen de mensen.
Ogen en oren open voor zorgen en noden
van inwoners en ondernemers. Voortdurend
bezig met hun belangen. En met aandacht voor
nieuwe ontwikkelingen die op het pad van de
gemeente komen. Want ‘het dorp is nooit af’
corrigeerde toenmalig SGP-fractievoorzitter
Aart Boele mij eerder in de gemeenteraad.
Vandaar die kop.
Een voorbeeld daarvan is ‘Nedstaal’. Dat vraagt
al enkele jaren gemeentelijke aandacht. Eerst
vanuit zorg, nu vanuit een kans. Ruim twee
jaar geleden (2016) ging kondigde het moederbedrijf van Nedstaal aan dat de deuren
deﬁnitief gesloten werden. Tweehonderd
mensen verloren hun baan en moesten op
zoek naar ander werk. Ook veel leveranciers
uit Alblasserdaen omgeving verloren een grote
klant. Twee jaar ervoor (2014) ging Nedstaal
ook al failliet. Hoewel Nedstaal op zoek ging
naar niches in de staalmarkt is het hen niet
gelukt het hoofd boven water te houden. De
gemeente speelde met OV de Noord, Ondernemerskring Alblasserdam, UWV en de Sociale
dienst Drechtsteden een belangrijke rol in het
bemiddelen naar ander werk van de achtergebleven oud-medewerkers. Van bijna allemaal
is dat in relatief korte tijd gelukt. Een mooi
staaltje ‘samen doen’.
Het ook op het terrein gevestigde FN steel werd
vorig jaar overgenomen door British Steel en
kon daarmee haar toekomst zonniger tegemoet zien. De productie kan aanzienlijk

toenemen en groei ligt in het verschiet. Ondanks een wereldwijde reorganisatie zijn de
vooruitzichten voor het Nederlandse bedrijf FN
steel goed. En dat vormt daarmee de stabiele
factor op het enorme Nedstaalterrein.
Het zesendertig hectare grote terrein komt
daarmee in een nieuwe fase. Als wethouder
economie heb ik de achterliggende jaren in
nauw contact gestaan met de eigenaar en
potentiële gegadigden van het terrein. Na een
langdurige marktverkenning is SVE Group uit
Hilversum eigenaar van het geheel geworden.
In zo’n proces sta je enerzijds stil bij de rijke
historie van de achterliggende tachtig jaar.
Tegelijkertijd realiseer je je: We staan op een
kantelpunt van verleden en toekomst, er is
één kans om het goed te doen of goed te
verprutsen en dat is nu! Om het goed te doen
is samenwerking noodzakelijk. En dat lukt. De
ligging zo dichtbij de A15 en met een kade aan
de Noord is uniek. Het vestigen van schone
industrie en bedrijvigheid, creëren van werkgelegenheid en het benutten van de aanwezige
bedrijfsschool zijn belangrijke doelen voor de
gemeente.
Het blijkt opnieuw waar: ‘Het dorp is nooit af’

Nieuwe bushaltes voor snelle buslijn
van Qbuzz
In opdracht van de provincie Zuid-Holland
werkt aannemer Verheij Infra aan de
vernieuwing van een aantal bushaltes in
Alblasserdam. Dit is nodig omdat vervoerder Qbuzz vanaf 9 december nieuwe,
snelle busverbindingen naar onder andere
Rotterdam Kralingse Zoom en Dordrecht
aanbiedt.
Comfortabele haltes
De aannemer pakt deze week de haltes bij
Blokweerweg/Abraham Kuyperstraat en bij de
Helling/Grote Beer (N915) aan. Rond 5 november starten de werkzaamheden bij de Rijnstraat. Als alles volgens planning verloopt zijn
de haltes eind november gereed. De nieuwe
haltes hebben digitale informatiepanelen met
daarop de actuele vertrektijden. Ook komen
er overdekte ﬁetsenstallingen bij te staan.
Fietsenstallingen
Bij de Rijnstraat, de Abraham Kuyperstraat en
de Helling/Grote Beer komen nieuwe ﬁetsenstallingen. Eventuele bestaande stallingen
worden daarom binnenkort verwijderd. Dit
wordt tijdig in de stallingen aangegeven zodat
iedereen zijn ﬁets kan weghalen. Reizigers
kunnen tijdens de aanleg van de nieuwe stallingen hun ﬁets parkeren in tijdelijke stallingen. Fietsen die in de oude stallingen achterblijven worden door de aannemer verwijderd
en in de tijdelijke stallingen geplaatst.
Bereikbaarheid bushaltes
De haltes bij de Blokweerweg en de Abraham

Kuyperstraat worden tijdelijk iets verplaatst.
Reizigers worden hierover ter plaatse geïnformeerd en naar de tijdelijke halte geleid. Bij de
Rijnstraat stoppen tijdens de werkzaamheden
alle bussen bij de halte aan de straatzijde.
Bij de Helling/Grote Beer zijn alle haltes
gewoon bereikbaar.
Busvervoer door Qbuzz
De regio Drechtsteden/Alblasserwaard krijgt
met de komst van nieuwe vervoerder Qbuzz
een compleet nieuw openbaar vervoernetwerk. Het lijnennet in Alblasserdam wordt
sterk vereenvoudigd. Bussen rijden vaak
en bieden snelle verbindingen met Rotterdam, Dordrecht en Utrecht. De R-netlijn 489
wordt een snelle verbinding vanuit NieuwLekkerland via Alblasserdam en Ridderkerk
naar Rotterdam Kralingse Zoom. SnelBuzz lijn
316 rijdt vanuit Kinderdijk via Alblasserdam
naar Papendrecht en Dordrecht en lijn 388
rijdt vanuit Rotterdam Kralingse Zoom via
Alblasserdam (alleen halte Hoogendijk) naar
Papendrecht, Meerkerk A27 en Utrecht.
Meer informatie
Meer informatie over de nieuwe dienstregeling per 9 december en alle buslijnen in
Alblasserdam vindt u op de website van
Qbuzz: www.qbuzz.nl/dav. Voor vragen over
de werkzaamheden kunt u contact opnemen
met aannemer Verheij Infra: e-mailadres
wim@verheijsliedrecht.nl of via
telefoonnummer 0184-433095.

Peter Verheij, wethouder

Foto: een schets van hoe het nieuwe busstation eruit gaat zien.

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.
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,
Marianne Vogelenzang 06 40 18 04 96 en
Ellen Knijf 06 53 35 93 32 ma, di, vr
(woensdag in de even weken)
E. 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.

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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Vergunningen & Bekendmakingen

Vaststelling Wijzigingsplan Inrit
standplaatslocatie, Alblasserdam
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij het “Wijzigingsplan
Inrit standplaatslocatie" ongewijzigd hebben
vastgesteld. Het wijzigingsplan ligt op basis
van artikel 3.9a van de Wet op de ruimtelijke
ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet
bestuursrecht vanaf 1 november 2018 gedurende zes weken ter inzage. Hiervoor kunt u
een telefonische afspraak maken met de heer
T.V. Vink (078) 770 6142. De stukken zijn ook
digitaal in te zien en te downloaden op
www.alblasserdam.nl en op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0482.
bpwyvlietbaan098-VT01).
Het wijzigingsplan maakt de verplaatsing van
de inrit mogelijk, die noodzakelijk is voor een
eﬃciënte, duurzame en functionele inrichting
van het plangebied ten behoeve van elf standplaatsen.

Verleend

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:
Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Het vaststellingsbesluit treedt daags na aﬂoop
van de beroepstermijn in werking. Een beroepsschrift heeft geen schorsende werking.
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening wordt ingediend
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het
besluit niet inwerking voordat op dat verzoek
is beslist.

Activiteit:

Locatie:
Datum ontvangst:

Locatie:
Datum ontvangst:
Activiteit:

Locatie:
Datum ontvangst:
Activiteit:

Locatie:
Datum ontvangst:

Alblasserdam, 31 oktober 2018
Burgemeester en wethouders
van Alblasserdam

Bouw
Het wijzigen van brandcompartimenten
De Alblashof 1a
17-10-2018
Bouw
Het verbouwen van het
woon- /winkelpand
Dam 75
19-10-2018
Inrit/Uitweg
Het maken van een uitrit
Rembrandtlaan 63
19-10-2018
Kap
Het vellen of doen vellen

Locatie:
Datum besluit:

van een houtopstand
(Betula pendula 'Tristis'
(treurberk))
Vinkenpolderweg 25
16-10-2018

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).

Activiteit:
Bouw
Het realiseren van een
slepende dakkapel aan de
voorzijde
Vijverhof 32
15-10-2018

Locatie:
Datum ontvangst:

Activiteit:

Bouw
Het herbouwen van een
voorhuis woning
West Kinderdijk 117
15-10-2018
Bouw
Het aanpassen van de
kozijnen
Merelstraat 10
17-10-2018
Bouw
Het maken van een uitbouw woning
Adriaan van Ostadelaan
11
18-10-2018

Activiteit:

Locatie:
Datum ontvangst:
Activiteit:

Locatie:

Datum ontvangst:
Activiteit:

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

Activiteit:

Tijdens de periode van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze
naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan,
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019,
2500 EA Den Haag).

Ingediend

Locatie:
Datum ontvangst:
Activiteit:

Locatie:
Datum ontvangst:
Activiteit:

Locatie:
Datum ontvangst:
Activiteit:

Locatie:
Datum ontvangst:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Het plaatsen van een
dakterras
Cortgene 11
11-10-2018

Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Het bouwen van een
nieuwe woning met
diverse werkzaamheden
terreininrichting
Vinkenpolderweg 2
12-10-2018

Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Het realiseren van een
garage
Vinkenpolderweg 33 d
12-10-2018
Kap
Het vellen of doen vellen
van één houtopstand (één
Amelanchier arborea 'Robin Hill' (krentenboompje)
Speeltuin achter Zeelt 83
11-10-2018

Locatie:
Datum ontvangst:

Locatie:
Datum ontvangst:

Kap
Het vellen of doen vellen
van één houtopstand
(één Betula pendula
(ruwe berk)
Plantsoen aan de
Berkenpad
11-10-2018
Kap
Het vellen of doen vellen
van één houtopstand (één
Betula pendula (ruwe
berk)
Plantsoen aan de
Berkenpad t.h.v. nr. 66
11-10-2018
Kap
Het vellen of doen vellen
van één houtopstand (één
Alnus glutinosa
(zwarte els)
Plantsoen langs wandelpad t.h.v. achterkant
Prinses Marijkestraat 10
11-10-2018
Kap
Het vellen of doen vellen
van 100 houtopstanden
Ruigenhil / Rapenburg /
Staalindustrieweg
16-10-2018
Sloop
Het slopen bestaande 2/1
kapwoning
Vinkenpolderweg 2
09-10-2018

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.

Buiten behandeling gelaten
Activiteit:

Locatie:
Datum ontvangst:

Bouw Buiten behandeling gelaten
Het plaatsen van een
nissenhut
West Kinderdijk 124
16-10-2018

Vergunningen en Meldingen,
woensdag 31 oktober 2018

Dorp met karakter

