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Een steentje bijdragen

"Mam, ze gaan allemaal helpen om de bijen
te redden! Ylias heeft de zaadjes al geplant en
Amber en Noémy gaan ze in het park zaaien
en Noortje in de tuin." Dochterlief komt
enthousiast uit school. Haar spreekbeurt over
bijen is goed ontvangen en de zelfgemaakte
zakjes met gemengd bloemenzaad vonden gretig
aftrek. Ook zoonlief heeft een goede dag. Een
ruime voldoende voor zijn werkstuk over Andre
Kuipers en zijn missie om de aarde te redden.
Die avond eten we ijs als toetje, want succes
mag je vieren nietwaar?! "Pap", begint zoonlief,
"misschien moeten we wat minder vlees eten.
Dat is namelijk beter voor de aarde." Aan tafel
raakt mijn blik die van Arjan, mijn man, en beiden
kijken we elkaar wat verbaasd aan uhhhh….ja,
dat zou natuurlijk kunnen.

Aarde doorgeven
Tuurlijk, wij scheiden ons afval, gooien geen
rommel op straat, hebben zonnepanelen….
maar we rijden ook twee auto's, hebben pas
nog gevlogen en onze guilty pleasure is die geweldige regendouche. Dus om nou te zeggen
dat we een heel duurzaam voorbeeld geven…
dat gaat wat ver. Maar hoe mooi om te zien
dat een zeven- en een tienjarige zo bezig zijn

met de natuur en bescherming van de aarde.
De aarde die zij later weer doorgeven aan hun
kinderen. Dit zijn van die momenten dat je je
even nederig voelt, als je kinderen je een wijze
spiegel voorhouden.
Hoopvolle boodschap
Gelukkig staan ze niet alleen. Er zijn tal van grote
en kleine initiatieven, waar mensen zich inzetten voor een betere leefomgeving. Vorig jaar
was de documentaire Demain/Tomorrow een
onverwachte hit in de bioscopen. Kleine en grote
duurzaamheidsinitiatieven over de hele wereld
werden voor het voetlicht gebracht. En hoewel
er heus niet allemaal wereldschokkende ideeën
over tafel gingen, is de boodschap hoopvol: Je
kunt er toe doen! Ook in onze regio zijn tal van
initiatieven te vinden. Stadsboerderijen en –
tuinen, repaircafés, ﬁetskoeriers, een bijenhotel
bij school, de ruim 500 zonnepanelen op het
dak van zwembad Blokweer (foto hieronder), de
vrijwilligers van de Groene Long etc. Zij dragen
allemaal een steentje bij! Ik ga zo de geleende
spulletjes van de imker terugbrengen. Ik pak de
ﬁets maar even denk ik….
Simone van Heeren, gemeentesecretaris

Drechtstedendinsdag 5 juni
in Papendrecht
Op 5 juni a.s. vindt er weer een Drechtstedendinsdag plaats, dit keer in het gemeentehuis van Papendrecht. Tien keer per jaar vergaderen de Drechtraadsleden over onze regio.
Dit wordt Drechtstedendinsdag genoemd.
Tijdens deze Drechtstedendinsdag komt de
Provincie Zuid-Holland op bezoek om kennis
te maken met de nieuwe raadsleden van de
Drechtsteden.
De Drechtstedendinsdag begint om 17:00 uur
met een Informatiemarkt over Informatietechnologie. Tijdens deze Informatiemarkt
worden nieuwe, toepasbare ontwikkelingen
op technisch en IT gebied gedemonstreerd en
toegelicht.
Om 19:00 uur start de Carrousel Integraal,
onder het motto "Zuid-Holland ontmoet".
Deze bijeenkomst in de raadszaal start met

een gezamenlijk welkom, waarna er twee
workshops gegeven worden in de raadszaal
en in zaal De Kooij, over Klimaat en Bereikbaarheid. Vóór en na deze kennismakingsbijeenkomst zijn er statafels met informatie
ingericht in de hal op de begane grond in het
gemeentehuis.
Om 21:00 uur start de Drechtraad, waarin de
benoemingen van leden voor diverse commissies op de agenda staan.
Na de Drechtraad starten rond 21:15 uur de
Carrousels Bestuur & Middelen en Sociaal. In
de Carrousel Bestuur & Middelen staan onder
meer de Jaarrekening 2017 en de Primaire
begroting 2019 op de agenda. In de Carrousel
Sociaal staat het onderwerp Bestandsontwikkeling maatwerkvoorziening Wmo centraal.
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Maandag 4 juni landelijk
NL-Alert controlebericht
De overheid zendt maandag 4 juni om
12.00 uur in heel Nederland het NL-Alert
controlebericht uit. Als je het controlebericht ontvangt weet je zeker dat jouw
mobiele telefoon juist is ingesteld. Om NLAlert onder de aandacht te brengen en het
controlebericht aan te kondigen, start
14 mei een landelijke publiekscampagne.

alarmeren en informeren bij uiteenlopende
noodsituaties zoals bij grote branden, noodweer, gaslekkage of vervuiling van drinkwater.
Het controlebericht van 4 december 2017
werd door ruim 10 miljoen mensen van 12
jaar en ouder ontvangen. De bereidheid om
NL-Alert door te geven is groot. Hierdoor zijn
met het vorige controlebericht circa 11,4 miljoen mensen van 12 jaar en ouder bereikt.

Direct informatie
Weet jij wat je moet doen bij een noodsituatie
bij jouw in de buurt? Met NL-Alert ontvang je
direct informatie op je mobiele telefoon. Zo
weet je wat er aan de hand is en wat je op dat
moment het beste kunt doen. Informeer en
help ook de mensen om je heen, zodat ook zij
weten wat zij moeten doen.

Raadsvergadering

Instelhulp
Veel telefoons die in Nederland worden
verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op
sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je
dit zelf doen. Ga voor de instelhulp naar
www.nl-alert.nl en stel je mobiel in.

Dinsdag 5 juni, Drechtraad
Gemeentehuis Papendrecht
Zie voor de inhoud van deze Drechtstedendinsdag het artikel hiernaast.

10 miljoen
NL-Alert wordt ingezet om mensen gericht te

Raads- en commissieagenda

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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Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Alblasserdam maken
bekend dat de volgende (aanvragen
voor) de omgevingsvergunningen zijn:
Verleend
Activiteit:
Kap
Het vellen of te doen vellen van vier houtopstanden (3x smalbladige es (Fraxinus angustifolia
'Raywood') en zomereik (Quercus robur))
Locatie:
Zwanebloem naast nr. 31
en tussen nr. 25-27
Datum besluit:
16-05-2018
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).

Ingediend
Activiteit:

Bouw
Het vervangen van de garagedeur door kunststof kozijn
met deuren
Locatie:
Fregat 27
Datum ontvangst: 27-04-2018
Activiteit:
Bouw
Het aanbrengen van extra constructie tbv
bestaande balkons
Locatie:
Hilmar J. de Haanstraat 1 a
Datum ontvangst: 16-05-2018

Activiteit:
Kap
Het vellen of te doen vellen van een houtopstand
(conifeer)
Locatie:
Fazantstraat 11
Datum ontvangst: 17-05-2018
Activiteit:
Reclame
Het verplaatsen van een informatiezuil
Locatie:
Cortgene 19B
Datum ontvangst: 18-05-2018
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.

Vergunningen en Meldingen, 23 mei 2018

