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Van afval naar grondstof

Opknapbeurt voor Zeilmakersstraat

Wellicht herinnert u zich het nog? De 100-100100 campagne over het scheiden van afval.
100 dagen probeerden 100 Alblasserdammers
100% afvalvrij te zijn. Er werden mooie resultaten behaald. Een veelgehoorde reactie was:
‘Ik wist niet dat je met wat discipline zo weinig
restafval overhoudt’. En dat is waar. Sinds
2017 zijn door ons aanvullende maatregelen
getroffen om het restafval te verminderen.
Met resultaat. Van 233 kilo restafval per inwoner per jaar in 2016 daalden we naar circa
181 kilo per inwoner per jaar in 2018. Sinds
kort zien we weer een kleine stijging. En dat
is jammer, want de doelstelling is om in 2020
maximaal 100 kilo restafval per inwoner per
jaar te hebben en in 2025 30 kilo restafval per
inwoner per jaar.

De Zeilmakersstraat moet worden opgeknapt.
Het wegdek is verzakt en de riolering is aan
vervanging toe. Er ligt inmiddels een ontwerp
waarover bewoners en ondernemers hebben
meegedacht. Voor een van de bomen in de
straat hebben we een kapvergunning aangevraagd. De boom heeft wortelrot. Voor de
veiligheid is het nodig om hem te verwijderen.
Bovendien zal de boom de opknapbeurt van
de straat niet overleven. De andere bomen
kunnen blijven staan.

Milieu staat onder druk
Met het scheiden van uw afval draagt u bij
aan een schoner milieu en een duurzamere
leefomgeving. Grondstoffen raken uitgeput en
het milieu staat op meerdere vlakken onder
druk. Door uw afval goed te scheiden draagt u
bij aan het recyclen van verpakkingen, papier
en karton en aan het composteren van GFT-E
afval. Als alles in één bak zou zitten is het niet
meer (goed) opnieuw te gebruiken. Verbranden van afval is echt een aller-aller-allerlaatste
optie. Dat geldt zowel vanuit milieuoogpunt
als vanuit ﬁnancieel oogpunt. Onze doelstelling is om 75% van ons afval te recyclen in
2020.
Afvalbrengstation
U realiseert het zich wellicht niet, toch zijn dit
de feiten: in een gemiddelde afvalstroom van
een inwoner van Alblasserdam van 181 kilo
zit nog 147 kilo aan herbruikbare grondstoffen. 69 kilo is daarvan is groente-, fruit- en
tuinafval en etensresten (GFT-E). Wist u dat
etensresten ook in het (GFT-E)-container thuis
horen? En als u een klus in de tuin heeft waarvan het afval niet in de kliko past kunt u dit
heel gemakkelijk naar het afvalbrengstation in
Hendrik-Ido-Ambacht brengen. Dat geldt overigens ook voor veel ander ‘grof-afval’. Als ik
daar kom ben ik steeds weer onder de indruk
van hoeveel containers er voor

Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

Volg ons ook op social media
@gemAlblasserdam
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

veschillende soorten afval zijn. In 2020 gaan
we bij hoogbouw zorgen voor betere mogelijkheden om oud papier en GFT-E afval te
scheiden. Ook gaan we kijken naar hoe vaak
we plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) moeten ophalen.
Overigens kunt u altijd uw extra PMD in de
oranje wijkcontainers en in de perscontainers
bij winkelcentra kwijt.
Verpakkingsindustrie
Naast GFT-E zit er nog voor 21 kilo aan oud
papier en 18 kilo PMD in het restval. Natuurlijk heeft de verpakkingsindustrie een
verantwoordelijkheid. Als die alleen goed te
scheiden en recyclebare plastics maakt en
voedselproducenten verpakkingen met mate
gebruiken helpt dit bij het verminderen van
de afvalstroom. Door nieuwe afspraken met
de verpakkingsindustrie wordt zij aanzienlijk
meer uitgedaagd om de keten van recycling
te sluiten. Doet zij dat niet, dan draait deze
industrie op voor de kosten van de inzameling
en verwerking van niet-recyclebaar PMD.
Decembermaand
Ik hoop van harte dat u en vele andere
Alblasserdammers bij willen dragen aan een
verdere daling van het restafval. Zeker met
de decembermaand voor de boeg is het geen
overbodige luxe u extra attent te maken op
het goed scheiden van afval. We zullen ook in
2020 regelmatig om uw aandacht vragen en
handige tips delen over het scheiden van afval. De eerste geef ik alvast: Als u twijfelt welk
afval in welke bak hoort kunt u kijken op
www.indegoeiebak.nl.

Peter Verheij
Wethouder

Publiekswinkel
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

Groen licht
Het college van B&W en de gemeenteraad
moeten nog groen licht geven voor het
ontwerp en de kosten die de opknapbeurt
met zich meebrengt. Het is de bedoeling om
in de tweede helft van 2020 met het werk te
beginnen. Meer informatie is te vinden op
de pagina over de Zeilmakersstraat op onze
website.
Ga naar www.alblasserdam.nl en zoek op
Zeilmakersstraat.

Raads- en commissievergaderingen

Stikstof onderwerp tijdens
Drechtstedenvergadering
De gevolgen van de stikstofuitspraak van de
Raad van State is onderwerp van gesprek
tijdens de Drechtstedenvergadering. Die is op
dinsdag 3 december in het gemeentehuis van
Papendrecht, Markt 22.
Tijdens de Carrousel Fysiek, van 19.30 tot
20.00 uur, bespreken de raadsleden wat het
effect is van deze uitspraak op de woningbouw. In de Carrousel Bestuur & Middelen
1 gaat het over het regionaal aanbestedingsbeleid, de tweede bestuursrapportage 2019
en de eerste begrotingswijziging voor 2020.

Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Nicolette van Esdonk en
Marianne Vogelenzang
Email: 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.

De Carrousel Bestuur & Middelen 2 is een
informatiebijeenkomst over Informatieveiligheid en privacy. Beide Carrousels Bestuur &
Middelen zijn van 19.30 tot 21.00 uur.
Van 21.15 tot 22.30 uur komt de Drechtraad bijeen. Op de agenda ondermeer het
regionaal aanbestedingsbeleid, de tweede
bestuursrapportage 2019 en de eerste begrotingswijziging voor 2020. Meer informatie,
zoals agenda's en bespreekstukken, vindt u via
www.drechtsteden.nl/drechtraad.

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
communicatie@alblasserdam.nl.
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Iets meer restafval in Alblasserdam

Iedere inwoner van Alblasserdam heeft in
de eerste helft van dit jaar 92 kilo restafval
ingeleverd. Dat is 1,48% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
Afval minder goed gescheiden
Oorzaken zijn waarschijnlijk de goed
draaiende economie en een minder goede
scheiding van het afval. Mogelijk is er meer
groente- fruit- en tuinafval en etensresten
(GFT-E) en oud papier en karton in het restafval gekomen. Dat is namelijk minder apart
ingezameld, zo blijkt uit een sorteeranalyse
van afvalinzamelaar HVC. Door digitalisering
is er misschien minder papier verbruikt. Er
is wel meer glas apart ingezameld en ongeveer evenveel plastic, blik en drinkpakken.
Samenstelling restafval
Het grootste deel van het restafval, bijna

Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Activiteit:
Bouw
Voor: 	het renoveren en uitbreiden van de jachthaven van
20 naar 31 ligplaatsen
Locatie:
Dam 65
Datum besluit:
15-11-2019
Activiteit:	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 	het realiseren van een B &
B in het onderhuis
Locatie:
Cortgene 41
Datum besluit:
15-11-2019

30 procent, bestaat uit GFT-E. Een kleine 20
procent is oud papier en karton. Zo'n 10
procent bestaat uit plastic verpakkingen, blik
en drinkpakken. Als inwoners dit afval beter
scheiden, blijft er minder restafval over. Het
hoeft dan niet te worden verbrand maar wordt
een grondstof voor een nieuw product.
Naar 100 kilo restafval en 75%
hergebruik
Sinds begin 2017 werkt Alblasserdam met
een grondstoffenplan. In dit plan staan
maatregelen om de hoeveelheid restafval
per persoon te verminderen en hergebruik
te stimuleren. Vóór de invoering van het
plan leverde elke inwoner 233 kilo restafval
in één jaar in. Dit moet dalen naar 100 kilo
restafval per jaar en het hergebruiken van
75% van het afval. Over 2018 is 180 kilo
restafval per inwoner in geleverd.

Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO, Inrit/
Uitweg
Voor: 	het bouwen van een woning met 2 bijgebouwen
op 3 kavels
Locatie: 	Vlashof kavel 340-342,
projectplan Klein Alblas
Datum besluit:
13-11-2019

Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 	het realiseren van een
nieuwe vrijstaande woning
Locatie: 	Meander van Souburgh
kavel 7
Datum besluit:
13-11-2019
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 	het maken van een dakopbouw en het plaatsen van
een dakkapel
Locatie:
Reederijstraat 26
Datum besluit:
04-11-2019
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 dakopbouw met dakkapellen
Locatie:
Kamgras 16
Datum ontvangst: 09-11-2019

Activiteit: 	Handelen in strijd met
regels RO
Voor: 	het starten van een Bed &
Breakfast
Locatie:
Cortgene 79
Datum besluit:
15-11-2019

Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 	het verbouwen van de
woning
Locatie:
Oost Kinderdijk 60
Datum ontvangst: 11-11-2019

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, Reclame
Voor: 	het uitbreiden en verbouwen van een Lidl filiaal
Locatie:
Wilgenplein 2
Datum ontvangst: 12-11-2019

Verlengen beslistermijn aanvraag om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
besloten hebben de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning te verlengen met een
beslistermijn van 6 weken:

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.

Activiteit: 	Handelen in strijd met
regels RO
Voor: 	het verzoek om wijziging
gebruik van het bestemmingsplan
Locatie:
Kortland 42
Datum ontvangst: 11-11-2019
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum ontvangst:

Kap
het kappen van 1 plataan
Zeilmakersstraat
14-11-2019

