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Camera-auto maakt foto's in
Alblasserdam

Gemeentehuis: huis van
de samenleving
In juni 2017 nam de gemeenteraad de beslissing om tot renovatie van het gemeentehuis
en herinrichting van het Raadhuisplein en de
Havenstraat over te gaan. Het gemeentehuis is
technisch dringend aan groot onderhoud toe.
Zo voldoen de technische installaties niet meer
aan de (wettelijke) eisen en is de energetische
staat van het gebouw ronduit slecht. Deze plannen maken onderdeel uit van de centrumvisie
waarin het leggen van verbinding tussen het
plein als huiskamer van het dorp, het gemeentehuis en de Havenstraat het uitgangspunt is.
Het gemeentehuis moet een plek worden waar
meerdere maatschappelijke functies samenkomen, waar de hele dag bedrijvigheid is en waar
inwoners terecht kunnen voor ontmoeting,
ondersteuning en ontwikkeling.
Samenwerking met bibliotheek
In december 2017 kregen we het verzoek van
de Bibliotheek AanZet om alsnog in te stappen in de ontwikkeling van het huis van de
samenleving. Het samenwerken met andere
maatschappelijke organisaties onder één dak
past in de veranderende rol van de bibliotheek
in de samenleving. De bibliotheek is een echte
ontmoetingsplek waar Alblasserdammers
graag en gemakkelijk binnen stappen. En dat is
precies wat we ook met het nieuwe gemeentehuis nastreven: openheid, laagdrempeligheid en
gastvrijheid voor het hele dorp. De komende jaren ontwikkelt de bibliotheek zich nóg meer tot
een plek waar kennis, ontwikkeling en ontmoeting centraal staan. Samenwerking met andere
partners is daarbij noodzakelijk om toekomstbestendig te blijven. Het college heeft deze kans
daarom met beide handen aangegrepen.
Hiermee komt de gemeente ook tegemoet aan
de opdracht van de gemeenteraad om het als
maatschappelijke ruimte bestempelde deel van
het gemeentehuis te exploiteren met een verdienmodel dat economische waarde toevoegt.

Tegenvaller bij aanbesteding
In mei werden we geconfronteerd met een
grote tegenvaller. De aanbesteding leverde (als
gevolg van een overspannen bouwmarkt) geen
geldige inschrijvingen op. Drie van de vier aanvankelijk geïnteresseerde aannemers haakten
voortijdig af omdat ze geen tijd hadden. De gemeente heeft daarop de afgelopen zomer met
de aannemer die wel een offerte indiende onderhandeld. Samen zochten we naar aanpassingen aan het plan en de uitvoering om kosten
te besparen en alsnog tot resultaat te komen
en tot gunning over te kunnen gaan. Hiervoor
is enkele malen overleg in beslotenheid nodig
geweest met de gemeenteraad. Onderhandelen doe je tenslotte niet in de openbaarheid.
Openbaarheid in die fase zou de ﬁnanciële
belangen van de gemeente geschaad hebben.
Nu die fase achter de rug is werken we het uit
in een openbaar voorstel.
Drie scenario's
Het college presenteert 15 november drie
scenario’s aan inwoners en gemeenteraad.
Instemmen met het aangepast plan en onderhandelingsresultaat voor renovatie, een nieuwe
aanbesteding starten of een geheel nieuw plan
ontwikkelen voor het gemeentehuis. Over het
eerste scenario is het college positief, omdat
we met serieuze partners in gesprek zijn om
een deel van de vrije ruimte van het nieuwe
gemeentehuis te huren. Daarmee voegt de
gemeente economisch maatschappelijk waarde
toe aan het nieuwe gemeentehuis. En geeft
daarmee gehoor aan de motie van de gemeenteraad. De investering is hoger maar door
huuropbrengsten blijven de jaarlijkse lasten
hetzelfde. Het is aan de raad om hierover
uiteindelijk over te beslissen. Ondertussen gaat
de dienstverlening aan u, onze inwoners, vanuit de tijdelijke locatie van de Publiekswinkel
aan het Cortgene 9a gewoon door en proberen
we de hinder zoveel mogelijk te beperken.
Peter Verheij, wethouder

Een impressie van het
nieuwe gemeentehuis

Auto's van CycloMedia rijden door het dorp om 360 graden panoramafoto's te maken.
Het bedrijf CycloMedia maakt na half oktober
360 graden panoramafoto's in Alblasserdam.
Dit gebeurt in opdracht van de gemeente.
Gedurende circa twee weken rijden cameraauto's van het bedrijf door het dorp om vanaf
de openbare weg foto's te maken. Als het
weer tegenzit, kan CycloMedia besluiten later
te starten of kan het maken van de opnames
meer tijd in beslag nemen.
Gebruik van de foto's
De foto's gebruiken wij voor bijvoorbeeld
inspectie en beheer van de openbare ruimte,
handhaving van openbare orde en veiligheid
en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

Bescherming persoonsgegevens
Ook het kadaster, provincies, waterschappen en politie maken gebruik van de foto's.
CycloMedia stelt de opnamen onder strenge
voorwaarden ter beschikking aan deze organisaties. Zij gebruiken ze uitsluitend voor
activiteiten die passen binnen de wet- en
regelgeving op het gebied van bescherming
van persoonsgegevens. CycloMedia heeft
haar activiteiten aangemeld bij het Autoriteit
Persoonsgegevens.
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar
kunt u contact opnemen met CycloMedia
Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE
Zaltbommel.
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Website over duurzame energie
Sinds 2 oktober is de
website
www.drechtstedenenergie.nl
online. Hier vinden huiseigenaren, huurders en
bedrijven informatie over
het verduurzamen van hun
huis of bedrijfspand en de
overgang naar aardgasvrij.
De site is een initiatief van
alle organisaties achter het
Energieakkoord Drechtsteden. De site wordt de
komende maanden verder
uitgebreid.

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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6e Inloopavond Mercon-Kloos
Na het succes van de voorgaande inloopavonden houdt Whoonapart BV op 23 oktober 2018
opnieuw een inloopavond over het project Alblas Apart. Dit project wordt ontwikkeld op het
voormalige Mercon-Kloos terrein in Alblasserdam.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat
de volgende (aanvragen voor) omgevingsvergunning zijn:

de mogelijkheid een voorlopige voorziening
aan te vragen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team
B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

Verleend

Verlengd

Activiteit:
Op deze avond zullen onder andere onderwerpen verkeer, dijkintegratie en verkoop kavels en
woningen aan de orde komen. Belangstellende kopers kunnen zich aanmelden bij:
charelle@whoonapart.nl.
De inloopavond wordt gehouden in het Wapen van Alblasserdam, Dam 24, 2952 AB Alblasserdam. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Voor aanmeldingen en meer informatie kunt u naar de
website www.alblasapart.nl
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Op 27 september 2018 heeft het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de
raad van de gemeente Alblasserdam, overeenkomstig artikel G 3, lid 7 van de Kieswet, besloten
de aanduiding van de volgende politieke groepering in het register van aanduidingen te schrappen.
Aanduiding
Leefbaar Alblasserdam

De aanduiding is geschrapt omdat door deze groepering bij de laatstgehouden verkiezing van
de leden van de gemeenteraad geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd.
Uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van deze openbare kennisgeving, bedoeld in artikel G
3, lid 7, van de Kieswet, kan een ieder die door deze beschikking rechtstreeks in zijn belang is
getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw
Verbouwen van het woon- /
winkelpand
Dam 75
01-10-2018

Ingediend
Activiteit:

Activiteit:

Schrappen aanduiding politieke
groepering

Naam groepering
Leefbaar Alblasserdam

Locatie:
Datum besluit:

Kap
Vellen of te doen vellen
van een houtopstand (een
Thuja occidentalis (levensboom))
Ieplaan 12
01-10-2018

Locatie:
Datum besluit:

Kap
Vellen of te doen vellen
van een houtopstand (een
Amelanchier arborea 'Robin
Hill' (krentenboompje)
Lelsstraat t.h.v. nr. 9
01-10-2018

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

Bouw
Maken van een dakopbouw
Locatie:
Kievitstraat 2
Datum ontvangst: 01-10-2018
Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op
dit moment geen bezwaar of beroep worden
ingediend. Dat kan pas nadat het college over
deze aanvraag heeft beslist. Die beslissing
wordt eveneens bekend gemaakt in deze krant.

Ingetrokken
Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Verhogen en de gevelrenovatie van de scheepsafbouw hal MW1
Locatie:
Marineweg 1
Datum ontvangst: 27-07-2018
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Voor inlichtingen over dit besluit kunt u contact opnemen met het
Team Verkiezingen van de gemeente Alblasserdam via telefoonnummer 14 078.
Alblasserdam, 18 oktober 2018

De voorzitter, J.G.A. Paans

Dorp met karakter

