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Samen doen, samen doorgeven!
De nieuwjaarsbijeenkomst staat dit keer in het teken van ‘Samen doen, samen doorgeven!’
De gemeenteraad heeft maatschappelijke partners uitgenodigd en samen laten zij hun
licht schijnen op datgene wat zij belangrijk vinden voor ons dorp.
U bent van harte welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van het gemeentebestuur van
Alblasserdam op woensdag 10 januari 2018. Burgemeester Paans speecht om 20.15 uur,
waarna hij samen met onze partners terugblikt en vooruitkijkt.

Nieuwjaarsbijeenkomst
woensdag 10 januari 2018

19.30 - 21.30 uur | Cultureel Centrum Landvast, Haven 4

Met deze bijeenkomst willen wij een inspiratievol nieuw jaar inluiden.
U bent van harte welkom!

Simone van Heeren

Jaap Paans

Rinus van Lavieren

Secretaris

Burgemeester

Vice voorzitter gemeenteraad

Raads- en commissieagenda
De gemeenteraad heeft kerstreces.
Op dinsdag 23 januari 2018 staat de eerste
raadsavond ingepland.

Postadres:

Vergunningen & Bekendmakingen

Volg de raad ook op twitter
@RaadAlbldam

Kennisgeving anterieure overeenkomst
Huis te Kinderdijk, Oost-Kinderdijk 191
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken ingevolge artikel 6.24 derde lid van
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 21
december 2017 een kostenverhaalovereenkomst (anterieure overeenkomst) is gesloten
tussen de gemeente Alblasserdam en de besloten vennootschap Polytrust Property BV.
In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd
ten behoeve van de herontwikkeling van de
locatie Oost-Kinderdijk 191.

Inzage
Een korte zakelijke beschrijving van de inhoud
van de anterieure overeenkomst ligt vanaf
4 januari 2018 gedurende zes weken voor
een ieder op het gemeentehuis ter inzage
(gedurende de openingstijden). De zakelijke
beschrijving is ook digitaal in te zien via de site
van de gemeente www.alblasserdam.nl. De
overeenkomst zelf ligt niet ter inzage.
Tegen de anterieure overeenkomst is geen
bezwaar of beroep mogelijk.

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

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (Burgerzaken) zijn:
Maandag:
14-19.30 uur
Dinsdag:
09-12 uur
Woensdag:
14-19.30 uur
Donderdag:
09-12 uur
Vrijdag:
09-12 uur

@gemAlblasserdam

Ook voor vergunningen en bouw- en
woningtoezicht kunt u tijdens deze uren
terecht.

gem.Alblasserdam

Zorgloket
Maandag t/m vrijdag 9-12 uur

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.
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.

Het adres van de Stichting Welzijn Alblasserdam is Cortgene 20 in Alblasserdam,
tel. 078 – 20 21 220.
Inloopspreekuur:
• maandag: 13.00 uur – 16.30 uur
• dinsdag en donderdag:
9.00 uur -16.30 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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Blik op de raad

Blik op de Raad

Nieuws

Wat voor gebouw?

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)
Afgelopen week is het
GVVP aan de gemeenteraad gepresenteerd.
Het plan geeft inzicht
in de huidige verkeersen vervoerssoorten
in en om AlblasserA.C. (Arie)
dam. Ook geeft het
een goed beeld van de van 't Zelfde -CDA
diverse knelpunten die
er zijn, zoals bijvoorbeeld de verkeersdrukte
op de Dam- Plantageweg en op het dijklint, de
parkeersituatie rond het centrum, enz. Dit plan
geeft suggesties voor oplossingen of nader
onderzoek naar de aanwezige knelpunten met
daarbij handvatten om hierover het gesprek te
gaan voeren.
Het voorstel is dan ook om hierover breed met
de bevolking, in het voorjaar van 2018, het
gesprek aan te gaan. Het CDA is een groot
voorstander van inspraak door de inwoners en
wij hopen dan ook dat u daar zoveel mogelijk
gebruik van zal gaan maken.

PVDA fractie
JOP’s
In de raad is onlangs de Jongeren Ontmoeting
Plek (JOP) aan de Roemer Visscherstraat geëvalueerd. Deze wordt veel door jongeren bezocht.
Ondanks dat er minder meldingen tav overlast
zijn, noteren we ook een aantal aandachtspunten. Rotzooi op straat en geluidsoverlast zijn
issues waar nog aan gewerkt moet worden. Dit
laatste wordt aangepakt door een extra wand
te zetten. Sommige buurtbewoners pleiten
voor uitbreiding van JOP’s om zodoende de
drukte te spreiden. Wij steunen dit initiatief.
Tieners en jongeren vragen immers altijd om
een eigen plek die echt van hen is. Wat de
PvdA ook belangrijk vindt is dat jongeren die

daadwerkelijk voor overlast zorgen hierop worden aangesproken. Dit JOP traject kan immers
alleen succesvol zijn als alle betrokken partijen
zich gezamenlijk inzetten.

Wij hadden bedacht dat het het Noodgebouw zou gaan heten. Met een mooie dubbele betekenis:
dat het natuurlijk een tijdelijk gebouw is waar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) tijdelijk in
moet vanwege de verhuizing. Maar ook dat je er naartoe gaat vanuit ‘nood’. En daar ging het een
beetje mis.

Ons milieu
PFOA, Genx, Teﬂon,
Asbest, Fijnstof,
PM10, PM2,5, Stikstofdioxide, tetrachlooretheen, VOCI,
zink en lood. Woorden
en begrippen waar eigenlijk niemand meer
iets van snapt. Toch
zijn het begrippen die
Marko Stout
de afgelopen tijd het
D66
Alblasserdamse nieuws
hebben gedomineerd.
Daarnaast laat de documentaire “Beerput
Nederland” zien hoe bedrijven milieuwetgeving
aan hun laars konden lappen. Het milieu was
ondergeschikt aan economisch belang. Vandaag zijn niet alleen onze luchtkwaliteit maar
ook de kwaliteit van ons drinkwater en onze
grond een grote zorg. In de laatste commissie is door D66 een oproep gedaan duidelijke
informatie te verstrekken aan de inwoners van
Alblasserdam over de huidige stand van zaken.
Het college heeft toegezegd hier een aparte
bijeenkomst aan te wijden.

Nood
Wat dachten we wel! Het gaat niet om nood! Dat is niet de naam die we er aan moesten geven. En
gelijk hadden ze, de medewerkers van de organisaties die samen het CJG vormen. Zwanger zijn is
geen ziekte, kind zijn geen probleem en dat je iets van hulp of ondersteuning nodig hebt, betekent
niet dat je in ‘nood’ bent.

December
December is traditioneel de maand om
zowel achterom als
ook vooruit te kijken.
Achterom kijkend
zien we dat er in 2017
mooie stappen zijn
gezet. De gemeente is
ﬁnancieel gezond en
er zijn belangrijke
H.F. (Herman)
besluiten genomen.
Verweij - VVD
Besluiten en initiatieven die steeds vaker
met Alblasserdammers werden genomen.
Vooruitkijkend zien we de verkiezingen aankomen. De VVD is geen partij van fratsen en
u zult ons dan ook niet op een bakﬁets door
het dorp zien rijden. Wel kunt u in 2018 van
ons opnieuw een duidelijk en eerlijk geluid
verwachten. Over hoe wij denken het beste te
doen voor ons dorp. Zowel met u als voor u.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG dus, zo blijven we het voorlopig noemen. Geen naam die de lading helemaal dekt, wel een
naam die staat in Alblasserdam. Het is een mooi, stevig en vruchtbaar samenwerkingsverband
tussen de Jeugdgezondheidszorg, het Jeugdteam, het Maatschappelijk Werk, de Cliëntondersteuning en het WMO-loket.
Jeugdgezondheidszorg
Iedere ouder van jonge kinderen komt in het CJG. Niks nood, gewoon naar het consultatiebureau.
Je baby’tje wegen, de ogentest, inentingen, kijken naar de motoriek. Goede jeugdgezondheidszorg
gaat in de eerste plaats om te kijken of het goed gaat met onze jongste inwonertjes en helpen hen
de beste start te geven. En om hun ouders trots naar huis te laten bellen. “De baby is weer drie
centimeter gegroeid!”
Hulpvraag
Soms is dat opvoeden en opgroeien wat lastiger. En word je als volwassene geconfronteerd met
een situatie die je niet alleen kunt oplossen. Als je kind hulp nodig heeft vanwege een stoornis.
Als je niet weet of je het als ouder wel goed doet. Als er grote problemen zijn op school. Als je psychische problemen hebt. Als je niet weet welke regelingen en instanties er zijn. Als je een traplift
nodig hebt. Als je partner vanwege dementie naar een dagopvang moet. Niet automatisch nood,
wel een duidelijke hulpvraag. Dingen waar je zelf niet uitkomt, die misschien op nood kunnen
uitlopen. Dat wil niemand.
Bereikbaar
Daarom willen we, ook op de nieuwe locatie, het CJG laagdrempelig maken. Iedere jonge, iets minder jonge of oudere Alblasserdammer is welkom! Doordat de verschillende onderdelen van het
CJG voor 0 -100 samenwerken onder één dak zitten, kan ondersteuning of hulp nog beter worden
geboden.
Daarom is het belangrijk, al is het tijdelijk, dat het CJG in ons eigen dorp blijft! Dat ook mensen
zonder auto er makkelijk met hun kinderwagen of scootmobiel kunnen komen.
Nieuwe naam
En als het CJG uiteindelijk een vaste stek krijgt naast DOK11, zullen nog meer samenwerkingspartners aansluiten. Voor die toekomstige situatie moet er wel een nieuwe naam komen. Geen nood,
die vinden we wel!
Dorien Zandvliet
Wethouder

Nieuws

Versnipperen van kerstbomen
10 januari 2018
Op woensdag 10 januari, van 13:00 – 16:00 uur, kunt u uw kerstboom inleveren op de parkeerplaats aan De Savornin Lohmanweg, ter hoogte van het Lammetjeswiel.
De ingeleverde kerstbomen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
• kerstboom is afkomstig van particulieren, bedrijven zijn uitgesloten;
• alleen kale bomen worden geaccepteerd, dus: zonder kluit, zonder pot, zonder houten onderkruis, zonder spijkers.
Voldoet de kerstboom hieraan niet, dan kunnen wij uw boom niet innemen.
Voor iedere goed ingeleverde kerstboom ontvangt u € 0,50.
Uw hulp bij schade / vandalisme
Wij doen aangifte bij de politie van vandalisme / schade. Als er een dader bekend is, dan starten
wij een aansprakelijkheidsprocedure. Voor de gemeente is vandalisme een onvoorziene kostenpost en kost dus extra geld.
Ziet u dat er iets wordt vernield? Bel dan direct 112. Constateert u pas later een vernieling, dan
horen wij dit graag via de meldlijn www.alblasserdam.nl/meldpunt of via telefoonnummer 14078.
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Vergunningen & Bekendmakingen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure

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

Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

Handelen in strijd met
regels RO
het wijzigen van de bestemming van het perceel
Scheepmakersstraat 2
18-12-2017

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

Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum besluit:

Kap
het vellen of te doen vellen van 5 houtopstanden
( Hollandse linden (Tilia x
europaea))
Oost Kinderdijk 9
18-12-2017

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 aanvraag om omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn
van 6 weken:

Activiteit:
Voor:

Bouw
het plaatsen van een dakkapel

Locatie:
Datum besluit:

Zeelt 54
19-12-2017

Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit:

Bouw
Voor: het plaatsen van een
dakkapel
Locatie:
Goudenregenstraat 13
Datum ontvangst: 22-12-2017

Activiteit:
Voor:

Kap
het vellen of te doen vellen
van een houtopstand (rode
beuk)
Locatie:
Oost Kinderdijk 9
Datum ontvangst: 19-12-2017
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, 3 januari 2018

Activiteit:
Voor:

Bouw
het bouwen van een nieuw
overkapping en een gebouw
t.b.v. voeropslag en werktuigenberging
Locatie:
Kortland 42
Datum ontvangst: 22-12-2017
Activiteit:
Voor:

Bouw, Sloop
het bouwen van een nieuwe
woning
Locatie:
Kortland 35
Datum ontvangst: 22-12-2017
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