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Uit de gemeenteraad

Nieuws

I.v.m. de voorjaarsvakantie zijn er geen vergaderingen van de raad.

Balie Publiekszaken
verhuist naar Cortgene 9a

Nieuws

Denk met ons mee over de entree
van het Lammetjeswiel
Het hek bij de entree van het Lammetjeswiel
houdt de gemoederen in het dorp al geruime
tijd bezig.
Om scooters en brommers in het natuur- en
recreatiegebied te weren zijn de entrees aan de
kant van de Pijlstoep en de Savornin Lohmanweg met een hek afgesloten. Voor mensen die
gebruikmaken van een scootmobiel of rolstoel
en ook voor ouders met kinderwagens vormt
dit hek een obstakel.
Bij het ontwerpen van het plannen voor renovatie van het Lammetjeswiel is hier uitvoerig
bij stilgestaan maar het bleek lastig een goeie
oplossing te vinden. Daarom is het hek (voorlopig) gebleven.

begonnen en als alles meezit kan het opgeknapte Lammetjeswiel nog voor de zomer weer
in gebruik worden genomen. Het zou mooi zijn
als iedereen in het dorp die van de rust en het
groen wil genieten, dat straks ongehinderd kan
doen zonder overlast te ervaren van scooters
en brommers. Daarom nodigen we creatieve
denkers van harte uit om hiervoor een oplossing te verzinnen. Reacties kun je mailen
naar projectleider Kees Okker,
K.Okker@Alblasserdam.nl

Creatieve oplossingen welkom
De tweede fase van de renovatie is inmiddels

Referendum over bevoegdheden
van veiligheidsdiensten
Wilt u de tekst van deze wet lezen? Ga dan naar
www.alblasserdam.nl en geef als zoekwoord
‘Stemmen’ in. Klik vervolgens op ‘stemmen bij
verkiezingen’ en daarna op ‘raadplegend referendum op 21 maart’. Daaronder treft u een
pdf-bestand met de tekst van de wet aan. Wilt
u een papieren exemplaar hebben en lukt het
niet om de tekst te printen? Dan hebben wij bij
de receptie in de centrale hal tot 22 maart een
exemplaar voor u.

Nieuws

Aanslag lokale belastingen binnenkort in uw (digitale) brievenbus
Tijdens het ontwerp van het nieuwe Lammetjeswiel is er uitvoerig stilgestaan bij de toegankelijkheid versus het weren van scooters en
brommers. Een oplossing is toen niet gevonden waardoor het toegangshek is gebleven.

De erfgoedcommissie vergadert

Postadres:

Een afspraak maken kan telefonisch via 14 078
of via onze website www.alblasserdam.nl (tik in
de zoekbalk het product dat u wilt aanvragen).
De openingstijden blijven ongewijzigd: maandag en woensdag van 14.00 – 19.30 uur en
dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur.

Nieuws

• de taken en bevoegdheden van de Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
(MIVD)
• de voorwaarden die gelden voor de inzet van
deze bevoegdheden
• hoe het toezicht hierop is geregeld

Nieuws

Op donderdag 22 februari 2018 vergadert de
gemeentelijke erfgoedcommissie.
De vergadering van de Erfgoedcommissie vindt
plaats in het gemeentehuis, Cortgene 2 vanaf
10 uur. Deze vergadering is openbaar.

Om u zo goed en snel mogelijk te helpen, werken we vanaf de verhuizing alleen op afspraak.

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezing
is op 21 maart a.s. het raadplegend referendum over de Wet op inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2017. Deze wet bepaalt
het volgende:

Sleutels toegangshek
Afgelopen week brak PvdA-raadslid Wim van
Krimpen in de commissie Grondgebied een
lans voor de toegankelijkheid van het Lammetjeswiel voor mindervaliden. Wethouder Arjan
Kraijo wees er tijdens de vergadering op dat er
sleutels beschikbaar zijn waarmee het hek geopend kan worden. Mindervaliden die gebruikmaken van een scootmobiel of rolstoel kunnen
een eigen sleutel aanvragen bij de gemeente.
Dat kan telefonisch (via 14078) of per e-mail
naar het secretariaat van de afdeling Buitenruimte: secretariaat.buru@alblasserdam.nl
Omdat sleutels voor het hek zijn niet de meest
praktische oplossing zijn, ook voor ouders met
kinderwagens is het hek immers een barrière,
zoekt de gemeente samen met de stichting
Lammetjeswiel al geruime tijd naar een betere
manier om het gebied te ontsluiten.

In verband met de renovatie van het gemeentehuis verhuist de balie Publiekszaken in mei
naar de Cortgene 9a (tegenover het gemeentehuis). Houd u er rekening mee dat u daar
alleen kunt pinnen.

U kunt de agenda per e-mail opvragen bij
de secretaris van de commissie mevrouw C.
Corbeau, c.m.corbeau@alblasserdam.nl. Wilt
u gebruik maken van het spreekrecht? Meld u
dan vóór woensdag 21 februari, 12.00 uur bij
de secretaris via het mailadres hierboven.

Inwoners van Alblasserdam kunnen op
24 februari de aanslag voor de gemeentelijke belastingen verwachten. Het gaat om
Onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemeente
heeft het innen van deze belastingen uitbesteed aan SVHW. Deze zelfstandige overheidsorganisatie verstuurt de aanslagen
digitaal via MijnOverheid en per post.
SVHW heeft het aanslagbiljet en vernieuwd en
verbeterd. Het is overzichtelijker geworden en
voorzien van een heldere toelichting. U kunt
uw aanslag direct betalen via iDEAL in Mijn
SVHW. Hier ziet u ook welke betalingen zijn ge-

daan en wanneer een machtiging automatische
incasso is afgegeven. U hoeft maar één keer
in te loggen met DigiD voor Mijn Overheid en
Mijn SVHW. Hierdoor is het mogelijk om vrij te
wisselen tussen MijnOverheid en Mijn SVHW.
Telefonisch bereikbaar
In de periode van 12 februari tot en met
2 maart verruimt SVHW de telefonische
openingstijden. In deze periode is SVHW van
maandag tot en met donderdag van 8.30 uur
tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 17.00
uur bereikbaar via (0186) 577 222 of (0800) 02
00 873. Op www.svhw.nl vindt u de
antwoorden op de meest gestelde vragen.

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
@gemAlblasserdam

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

gem.Alblasserdam

Zorgloket
Maandag t/m donderdag 09.00 -12.00 uur
Zeelt 2 (noodgebouw Nokkenwiel)

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.

Het adres van de Stichting Welzijn Alblasserdam is Cortgene 20 in Alblasserdam,
tel. 078 – 20 21 220.

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.

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.

Inloopspreekuur:
- Maandag en dinsdag: 13.00-16.30 uur
- Donderdag: 09.00-16.30 uur
Afspraak spreekuur:
- Dinsdag: 09.00 – 13.00 uur.
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Vergunningen & Bekendmakingen

Nieuws

Hulp met uw geldzaken

Wijziging Beleidsregels
Participatiewet Drechtsteden

Verandert uw persoonlijke situatie? Dan heeft
dit waarschijnlijk gevolgen voor uw inkomsten.
De Adviseur Geldzaken van de Sociale Dienst
Drechtsteden kan u hierbij advies geven. Zijn
uw inkomsten en uitgaven in balans? Weet u
voor welke toeslagen u in aanmerking komt?
Klopt de beslagvrije voet of is er hulp nodig bij
het invullen van een kwijtscheldingsformulier
of het doen van aangifte?
Voor al deze vragen kunnen inwoners van de
Drechtsteden zonder afspraak bij de sociale
dienst binnenlopen op dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Locatie:

Datum besluit:

 ouw, Handelen in strijd
B
met regels RO
Het
		
maken van een dakopbouw
Goudsbloemstraat 2
06-02-2018
Kap
		
Het
vellen of te doen vellen
van 61 houtopstanden
(waarvan 37 kap en 24 verplant)
Blokweer
07-02-2018
Roerende zaken
		
Het
plaatsen van een hoogwerker
Edisonweg 5
09-02-2018
Roerende zaken
		Het tijdelijk opslaan van een
keet, containers en buismateriaal
Zeevaartschoollaan perceel
A8670 Alblasserdam

09-02-2018

Verlengd
Activiteit:

Verleend

Locatie:
Datum besluit:

werking, met uitzondering van artikel 7, lid
8 dat met terugwerkende kracht in werking
treedt op 1 januari 2017.
De vorige versie van de Beleidsregels Participatiewet Drechtsteden (van 13 december 2017) is
per 1 maart 2018 ingetrokken.

Activiteit:

Omgevingsvergunningsvrij project

Wilt u de beleidsregels inzien, kijk dan op de
website van de Sociale Dienst Drechtsteden:
www.socialedienstdrechtsteden.nl

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

Activiteit:

Vanaf 13.00 tot 17.00 uur kunt u op deze dagen
met een afspraak terecht. Een afspraak maken
kan via de klantenservice van de sociale dienst.
Kijk voor de contactmogelijkheden op
www.socialedienstdrechtsteden.nl/contact.

Het Drechtstedenbestuur heeft in zijn vergadering van 8 februari 2018 de wijziging van
de Beleidsregels Participatiewet Drechtsteden
vastgesteld.
De inhoudelijke wijzigingen betreffen de onderdelen Jobcoaching (art. 7) en baanbonus (art.
10). De regels zijn aangepast om het beleid van
de Sociale Dienst Drechtsteden effectiever en
consequenter te maken.
De nieuwe Beleidsregels Participatiewet
Drechtsteden treden per 1 maart 2018 in

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw
		Interne verbouwing
kantoorpand
Kelvinring 84
01-02-2018
Bouw
		Het bouwen van een vrijstaande woning Vinkenpolderweg kavel 10
Meander van Souburgh D
511
06-02-2018

Ingediend
Activiteit:

 anleg (Uitvoeren werk of
A
werkzaamheid), Bouw, Inrit/
Uitweg, Kap
		Het uitvoeren van civiele
werkzaamheden
Locatie:
Vinkenpolderweg D545
Datum ontvangst: 06-02-2018

Activiteit:

Bouw
		Het realiseren van een
dakopbouw
Locatie:
Resedastraat 15
Datum ontvangst: 06-02-2018

Bouw
		Het bouwen van een
berging
Locatie:
Adriaan van Ostadelaan 60
Datum ontvangst: 07-02-2018

Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw
		Het maken van een
aanbouw
Polderstraat 115
06-02-208

Activiteit:

 oerende zaken
R
		Het tijdelijk opslaan van een
keet, containers en buismateriaal
Locatie:
Zeevaartschoollaan perceel
A8670
Datum ontvangst: 30-01-2018
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.

Ingetrokken
Activiteit:

 larm Besluit onherroepeA
lijk
		Het aanleggen van een
alarminstallatie
Locatie:
Dam 65
Datum ontvangst: 17-01-2018

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).
Vergunningen en Meldingen, 21 februari 2018

Dorp met karakter

