Dorp met karakter

24 januari 2018

Gemeentenieuws
Blik op ons college
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Informatie over baggeren
Lammetjeswiel

Waarde(n)vol…..

Watergangen in het Lammetjeswiel
Afgelopen week is aannemer Baars Nieuwland in opdracht van de gemeente gestart met
voorbereidend werk voor het baggeren van diverse watergangen in het Lammetjeswiel.
Ook de watergang langs Willem Dreeshof aan de zijde van Wiardi Beckmanstraat wordt meegenomen in dit werk.
Op een drietal locaties in het park komen zogenaamde geotextielen (tubes) waarin de bagger
wordt opgeslagen. Het vullen van deze tubes start deze week en neemt zo’n 4 weken in beslag.
Ook de duikers in dit gebied worden gereinigd. Na afronding van deze werkzaamheden start fase
2 van de herinrichting van het Lammetjeswiel.

Wethouder Peter Verheij: “We zetten nieuwe stappen in het verbeteren van de service aan huis en
blijven informeren over hoe je afval goed kunt scheiden.”
Het is een goede gewoonte om aan het
begin van een nieuw jaar goede voornemens te formuleren. Tegelijk blijft het een
opvallend verschijnsel. Blijkbaar zien we
het met elkaar, ondanks dat de zon juist in
deze periode het minst schijnt, zonniger en
positiever in als we een duidelijke streep
kunnen zetten en aan iets nieuws kunnen
beginnen dan als we aan het einde van een
jaar staan en terugblikken.
Ook terugblikken is echter waarde(n)vol.
Terugblikken brengt herinneringen boven.
Soms verdrietig, soms vreugdevol. Het geeft
ook een blik op resultaten van onze inspanningen. Soms ook resultaten ondanks onze
inspanningen. Dat relativeert. Het college blikt
ook deze maanden terug op de periode 20142018 waarbij wij ons motto is ‘Samen doen’.
Terugblikkend zeggen we: ‘Samen gedaan’.
En dan bedoelen we ook écht samen met
inwoners, ondernemers en maatschappelijke
instellingen. U kunt het resultaat zien in een
kort filmpje op onze website www.alblasserdam.nl/actueel/college-blikt-in-filmpje-terugop-2014-2018.
Niet voor niets luidt de titel van deze column
waarde(n)vol. Het gaat in de diepste betekenis
ook om de vraag vanuit welke waarden we ons
inzetten voor Alblasserdam. Daar kunt u zich
de komende weken weer volop in verdiepen
in voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Duurzaamheid en
zuinig omgaan met het klimaat zijn gelukkig
essentiële en bijna universele waarden geworden. En dat is heel waarde(n)vol!

Postadres:

Minder restafval
In ons dorp tekent zich dat af in het scheiden
van grondstoffen, energietransitie en luchtkwaliteit. Het achterliggende jaar daalde het
restafval van ongeveer 230 kilo per inwoner
per jaar naar zo’n 185 kilo. Onze ambitie gaat
verder: terug naar maximaal 100 kilo in 2020.
Voor nu kunnen we ook hier zeggen: ‘Samen
gedaan’. We zetten er als gemeentebestuur
op in samen met inwoners deze doelstelling
te halen. Daarvoor maken we nieuwe stappen
in het verbeteren van de service aan huis voor
de inzameling van papier, gft en plastic, blijven
we informeren over hoe je goed kunt scheiden
(www.indegoeiebak.nl) , zetten we de ondergrondse containers in heel ons dorp neer en
vertrouwen we op de inzet van onze inwoners.
Luchtkwaliteit blijvend punt van aandacht
Een blijvend aandachtspunt is de luchtkwaliteit
in ons dorp. Ook hier zijn resultaten geboekt
maar ligt de grootste uitdaging nog voor ons.
De slogan ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’
kunnen we onszelf allemaal aantrekken. Wat
doen we er zelf aan? Of laten we dit, terwijl
we ons warmen bij de houtkachel, over aan
de buurman? Dat geldt ook voor het gebruik
maken van duurzame vormen van energie.
Thuis genieten we al jaren van de zon! En dan
in dubbel opzicht: in de zomer in de tuin, maar
heel het jaar met het energieverbruik. Maar
dat is natuurlijk niet het enige. Laten we beginnen ieder onze eigen ecologische voetafdruk te
berekenen: wat is het effect van uw levensstijl op het klimaat? U kunt het berekenen op
onder andere www.voetafdruktest.wnf.nl.
Ik wens u waarde(n)volle inzichten toe!

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer Roel Gort van de afdeling
Buitenruimte (tel 06-43 84 38 68). Voor overige vragen kunt u contact opnemen met
Willem Jan Leenhouts (tel 078- 770 61 330.

Nieuws

Werkzaamheden begraafplaats
Van 24 januari tot 23 februari werken wij aan het ophogen van vak H op de begraafplaats. Het
gaat om de particuliere graven in vak H van de lijnen 01 tot en met 05. De werkzaamheden duren
tot 23 februari.
Het ophogen van de particuliere graven is nodig, omdat de graven zijn verzakt ten opzichte van de
wandelpaden.
De graven met bijbehorende monumenten worden respectvol behandeld.

Uit de gemeenteraad

Raadsvergadering
Dinsdag 30 januari 20.30 uur
Raadsvergadering
Gemeentehuis Alblasserdam
De gemeenteraad van Alblasserdam vergadert
op dinsdag 30 januari 2018 in de burgerzaal
van het gemeentehuis. We verwachten dat de
raad later zal starten dan gebruikelijk, waarschijnlijk 20.30 uur.

De agenda met definitieve starttijd voor de
raadsvergadering is vanaf donderdag 25 januari terug te vinden in het Raadsinformatiesysteem (RIS) dat u kunt vinden op de website van
de gemeente Alblasserdam, www.alblasserdam.nl. Als u op de foto van de gemeenteraad
klikt komt u direct in het RIS.
Voor vragen kunt u terecht bij de griffie van
de gemeenteraad, griffier@alblasserdam.nl of
078-770 6014/6015.

Peter Verheij,
wethouder

Waar vindt u wat?
Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Bezoekadres: Cortgene 2,
2951 ED Alblasserdam
Telefoon:
14078 (vijfcijferig)
Website:
www.alblasserdam.nl

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (Burgerzaken) zijn:
Maandag:
14.00 -19.30 uur
Dinsdag:
09.00 -12.00 uur
Woensdag:
14.00 -19.30 uur
Donderdag:
09.00 -12.00 uur
Vrijdag:
09.00 -12.00 uur

Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Floor Dil en Ellen Knijf.
Bel 14078 voor een afspraak of kijk op
www.alblasserdam.nl/ondernemen.

@gemAlblasserdam

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

gem.Alblasserdam

Zorgloket
Maandag t/m vrijdag 09.00 -12.00 uur

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.

gemAlblasserdam

Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031

Digitaal loket
Heeft u een vraag of een verzoek?

Volg ons ook op social media

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: 13.00-16.30 uur
• Dinsdag: 13.00-16.30 uur
• Donderdag: 9.00-16.30 uur
Afsprakenspreekuur:
• Dinsdag: 9.00-13.00 uur (laatste afspraak
om 12.00 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.

Gemeentenieuws
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Check website voor gevonden en verloren voorwerpen
Iets gevonden of verloren in Alblasserdam?
Kijk dan op de w
 ebsite
www.verlorenofgevonden.nl.
Vanaf 1 november maakt de gemeente gebruik
van deze (landelijke) website om verloren en

gevonden voorwerpen te registreren. Op de
website leest u precies hoe dit werkt.
Bent u voor die tijd iets kwijtgeraakt, kijk dan
op de website van de gemeente Alblasserdam
(zoekterm: gevonden voorwerpen). Mogelijk

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

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

Verleend

Ontwerpbesluit

Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

staat uw sleutelbos, bril, fiets of telefoon daar
bij. Als u aannemelijk kunt maken dat het
gevonden voorwerp uw eigendom is, mag u
het voorwerp afhalen bij de receptie van de
gemeente of bij de vinder thuis.

 ouw
B
Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde
West Kinderdijk 153
10-01-2018

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen
binnen zes weken na de dag van verzenddatum van dit besluit.
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

Activiteit:

Locatie:

 randveilig gebruik (vergunB
ning)
Gebruiksvergunning
De Alblashof 1a

Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
zijnde stukken liggen van 25 januari 2018 tot
en met 8 maart 2018 ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
Cortgene 2.
De stukken kunnen worden ingezien:
• elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en
op maandag- en woensdagmiddag van 14.00
uur tot 16.00 uur
• tevens op maandagavond tot 21.00 uur, na
telefonische afspraak, tel. 078 - 770 61 05.
Zienswijzen
Vanaf de dag van de ter inzage legging kan een
ieder gedurende 6 weken schriftelijke of mon-

delinge zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Alblasserdam, namens
dezen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Hierna zullen
wij een definitief besluit opstellen waartegen
belanghebbenden beroep kunnen instellen.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verlengd
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

 ouw
B
Het verhogen van de kozijnen
Merelstraat 10
08-01-2018

Ingediend
Activiteit:

 ap
K
Het vellen of te doen vellen
van een houtopstand (37
bomen)
Locatie:
Blokweer
Datum ontvangst: 12-01-2018

Activiteit:

 ap
K
Het vellen of te doen vellen
van zeven houtopstanden
(6 suikeresdoorn (Acer saccharinum) en iep
(Ulmus hollandica ‘Groen’))
Locatie:
Van Lennepstraat
Datum ontvangst: 10-01-2018

Ingetrokken
Activiteit:

Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

 ouw, handelen in strijd
B
met regels RO
Het bouwen van een schuur
met overkapping
Kortland 6
08-01-2018

 ouw
B
Het plaatsen van een dakkapel
Locatie:
Zeelt 54
Datum ontvangst: 24-11-2017
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