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Gemeentenieuws
Blik op de raad
Rennen en spelen
Het CDA heeft complimenten uitgedeeld
over de begroting 2019
en vertrouwen uitgesproken. Er gebeuren
prachtige dingen in ons
dorp en met een solide
ﬁnanciële basis is dat
ook mogelijk in 2019.
CDA, Margreet de Deugd
Alblasserdam wordt
groener, actiever en
zorgzamer. We zijn trots op de maand voor
de mantelzorgers, het natuurpaspoort voor
kinderen en de nieuwe natuurspeelplaats. Deze
speelplaats voor jonge en oudere jeugd hoort
bij de wijk Blokweer 2 en is in samenwerking
met het wijkteam ontwikkeld. Maar het idee
kwam uit de debatwedstrijd voor de basisscholen. De kinderen bedachten ook de naam voor
dit stukje groen bij het Zwenkgras; Het Groene
Woude Wik. Het is uitermate geschikt om… te
rennen en te spelen. Want wat er ook speelt
in een land, laat het vooral de kinderen zijn
(Loesje).
Mantelzorg/
Respijtzorg
Tijdens de begrotingsbehandeling 2019 is
ook het Sociaal Domein
breed aan de orde
geweest, een groot deel
van het budget gaat
daar heen. Dat geld is
belangrijk, maar nu
CU, Peter Sterrenburg
even over de burger
die zorg verleent.
Heel goed dat de mantelzorgers afgelopen
week in het zonnetje zijn gezet met bloemen
enz.Belangrijker is dat zij blijvend ondersteund
worden en af en toe gebruik kunnen maken
van respijtzorg. Even op adem komen, even
tijd voor iets anders, om de mantelzorg vol te
kunnen houden. De SWA helpt hen graag verder om van die respijtzorg gebruik te kunnen
maken. Dit is in het belang van de zorgvrager
en de zorgverlener. Wij hopen dat steeds meer
mantelzorgers de weg naar ondersteuning en
respijtzorg weten te vinden. Mantelzorgers
bedankt voor jullie blijvende inzet.

Begroting vs
Gemeentehuis
Onlangs kregen we
inzicht in de begroting
voor 2019. Met onze
ﬁnanciën bevinden we
ons in de gevarenzone,
met een forse toename
van langlopende schulden en de schuldquote,
waardoor voorzichtig- D66, Marko Stout
heid is geboden.
Donderdag maakten we kennis met de plannen
voor het gemeentehuis. Een extra krediet van €
1,1 miljoen is nodig voor minder kwaliteit dan
we oorspronkelijk dachten. Discussiëren kon
alleen in klein verband, plenair vragen stellen
was niet mogelijk en geen ruimte voor debat.
Uit een POL op Alblasserdamsnieuws bleek
dat 85% het al niet eens is met een investering
van 9 miljoen. Wij zien duiding in de uitslag en
hebben alternatieven. We denken dat met een
ander plan de ﬁnanciële toekomst van Alblasserdam minder onder druk komt te staan.
Samen
De raad heeft de begroting voor 2019 besproken. Het motto wordt:
‘van Samen doen naar
Samen versterken’
Uitgangspunt is met
alle betrokken bewoners aan de slag gaan
om van Alblasserdam
iets moois te maken.
PvdA speerpunten zijn PvdA, René Zonnebeld
hierin: Jeugdhulp, Wmo,
armoedebestrijding, energietransitie en wonen.
We ondersteunen de inzet van onze wethouder
om meer te investeren in preventieve maatregelen ter voorkoming dat de zorg op langere
termijn nog duurder wordt. Aan de andere kant
zien we ook dat er meer zorgbehoefte ontstaat.
We vertrouwen erop dat deze investeringen
zich gaan uitbetalen naar betere zorgverlening.
Toekomst: op basis van zorgvuldige dataanalyse zijn op wijk- en schoolniveau huidige
en toekomstige zorgbehoeften al zichtbaar.
Kortom: PvdA Alblasserdam is met elkaar, voor
elkaar.

Moties
De gemeenteraad heeft
de begroting 2019
vastgesteld. Een solide
begroting vol met ambities waar het komende
jaar met Gods hulp aan
gewerkt gaat worden.
Onze fractie diende
4 moties in:
SGP, Jaco Brand
1. Komende jaren
wordt er extra
geïnvesteerd in de buitenruimte. De vraag
is of dit genoeg is. De klimaatveranderingen
hebben ook impact op de bestedingen. Wij zijn
bereid hier extra middelen tegenover te zetten.
2. De kwaliteit en duurzaamheid van onze
sociale woningen staan onder druk. Wij hebben het college verzocht actief het gesprek
aan te gaan met Woonkracht10.
3. Om te komen tot een gedragen Gebiedsperspectief Molengebied zullen er eerst
beleidskeuzes gemaakt moeten worden.
4. Wil alles behapbaar blijven zullen we moeten prioriteren.
Alle moties zijn aangenomen, een resultaat van
‘samen doen’!

Verkeersveiligheid
Bij de behandeling
van de begroting voor
2019 heeft de VVD het
college gevraagd om
snel werk te maken van
het verbeteren van de
verkeersveiligheid op
het kruispunt Kelvinring/
Edisonweg.
Op dit kruispunt heeft VVD, Stavros Barzas
ook recent weer een
aanrijding met letsel plaats gevonden. Kruisend ﬁetsverkeer wordt daar met regelmaat te
laat opgemerkt door automobilisten.
Alle partijen onderkennen dat dit kruispunt
snel veiliger dient te worden gemaakt. De VVD
heeft hiervoor een motie ingediend. Deze is
unaniem aangenomen!

Nieuws

Dorpsgesprek over ontsluiting en
bereikbaarheid: praat u mee?
Hoe kunnen we het (vracht)verkeer evenwichtiger over Alblasserdam verdelen? Welke rol
spelen de twee ontsluitingswegen
Dam-Ruigenhil en Oude Torenweg hierbij?
Wat is een optimale verkeerssituatie op en
rondom Dam-Plantageweg?
Deze en andere vragen zijn onderwerp van
gesprek tijdens een bijeenkomst over de
ontsluiting en bereikbaarheid van Alblasserdam op maandag 26 november in Cultureel
Centrum Landvast. Praat u mee en deelt u uw
ervaringen en ideeën? De avond duurt van
19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur).
U kunt zich tot en met 23 november aanmelden bij Diana Bravenboer via
d.bravenboer@alblasserdam.nl.

waar mogelijk verwerkt in het gemeentelijk
verkeers- en vervoersplan (GVVP). In het GVVP
staan de plannen, maatregelen en beleidskaders op het gebied van verkeer en vervoer
voor de komende jaren. Daarbij gaat het niet
alleen om de ontsluiting en bereikbaarheid
van Alblasserdam. Ook de veiligheid in het
verkeer van ﬁetsers, voetgangers en mensen
met een handicap zijn voorbeelden van onderwerpen die in het GVVP aan bod komen. Deze
onderwerpen zijn in een eerder dorpsgesprek
op 14 mei aan de orde geweest. Het derde
thema uit het GVVP, openbaar vervoer, komt
in 2019 in een dorpsgesprek aan de orde.
Een schematisch overzicht van de onderwerpen ziet u op de volgende pagina.

Vragen en stellingen
Tijdens het dorpsgesprek gaan inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en andere belangstellenden in groepjes met elkaar in gesprek
aan de hand van stellingen en vragen. Gemeenteraadsleden begeleiden het gesprek. Wethouder
Arjan Kraijo opent de avond. Aan het eind van de
avond volgt een korte terugkoppeling.

Basisnota
De gemeente heeft al een basisnota opgesteld op basis van (bestaand) onderzoek
en diverse gesprekken. Deze nota vormt de
basis voor de samenspraak met de samenleving. Aan de hand van de uitkomst van de
dorpsgesprekken brengt de gemeente in
kaart welke punten u aan de gemeente wilt
meegeven voor het GVVP. Meer informatie en
de basisnota staan op www.alblasserdam.nl/
verkeerenvervoer.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
De opbrengst van de gesprekken wordt

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,
Nicolette van Esdonk en
Marianne Vogelenzang
Email: ondernemen@alblasserdam.nl

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.

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.

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.

Digitaal loket
Heeft u een vraag of een verzoek?

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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Inloopavond over nieuwbouw naast
DOK11
Inhoud inloopavond
Tijdens de inloopavond op 29 november kunt
u het voorlopig ontwerp bekijken en er vragen
over stellen. Andere onderwerpen die aan bod
komen zijn de samenwerking tussen de organisaties in het nieuwe pand en wat de bouw
van dit pand betekent voor de omgeving.

Wilt u meer weten over de plannen voor een
nieuw gebouw naast DOK11? Bezoek dan op
donderdag 29 november a.s. de inloopavond
waarop wij het voorlopig ontwerp presenteren.
De inloopavond is in DOK11 (aan de Parallelweg
11) en duurt van 19.00 tot 20.30 uur.

Van schets tot voorlopig ontwerp
Het nieuwe gebouw wordt dé plek voor alle
Alblasserdammers (van 0 tot 100-plus) die zorg
of ondersteuning nodig hebben. Dit gebouw, dat
voorlopig DOK12 wordt genoemd, biedt onderdak aan de organisaties die deel uitmaken van
het sociaal dorpsnetwerk zoals onder meer het
Centrum voor Jeugd en Gezin, Stichting Welzijn
Alblasserdam en het WMO-loket. Ook komen er
appartementen in het pand. Tijdens een informatieavond in januari werd het schetsonderwerp
van het nieuwe gebouw gepresenteerd. Deze
schets is nu uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Bekendmakingen

Straatnaamgeving
Burgemeester en wethouders hebben op 30
oktober 2018 besloten om
- De straatnaam Botter toe te kennen aan de
nieuw aan te leggen weg op Alblasserwerf.
Het besluit is genomen op grond van artikel
6 van de Wet basisregistraties adressen en
gebouwen en van artikel 2 van de Verordening
naamgeving en nummering Alblasserdam.

Tegen bovenstaand besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen 6 weken na publicatie een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam, Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Zorg op één plek
In DOK11 zijn onder meer huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek gevestigd. Door
het nieuwe gebouw naast DOK11 te bouwen,
zijn bijna alle soorten zorgverleners in de toekomst op praktisch dezelfde locatie te vinden.
Dat komt de hulpverlening ten goede. Het huidige DOK11 is bovendien te klein geworden
om aan de vragen van patiënten en cliënten te
kunnen voldoen. Meer informatie leest u op
www.alblasserdam.nl/dok12.

Nieuws

Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Alblasserdam maakt bekend, dat het heeft besloten om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te
leggen en hiertoe een bord model Reglement
Verkeerstekens 1990 met een onderbord te
plaatsen.
Deze gehandicaptenparkeerplaats zal worden
aangelegd op de volgende locatie: Johan de
Wittstraat ter hoogte van nummer 34
Belanghebbenden kunnen gedurende een
termijn van zes weken na heden o.g.v. artikel

7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen
voornoemd besluit bezwaar instellen bij het
college van burgemeester en wethouders van
Alblasserdam.
Het bezwaar moet schriftelijk worden
ingediend en tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener,
- de dagtekening,
- een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en,
- de gronden van het bezwaar.

Nieuws

Straatnaamgeving
Burgemeester en wethouders hebben op 30
oktober 2018 besloten om
1. de naam 'Het Groene Woude Wik' toe te
kennen aan de natuurspeelplaats aan het
Zwenkgras
Het besluit is genomen op grond van artikel
6 van de Wet basisregistraties adressen en
gebouwen en van artikel 2 van de Verordening
naamgeving en nummering Alblasserdam.

Tegen bovenstaand besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen 6 weken na publicatie een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA
Alblasserdam

Eigen bijdrage voor Wmo-voorziening
verandert

Maakt u gebruik van een Wmo-voorziening?
Dan is het goed om te weten dat de landelijke
regels voor de eigen bijdrage aan het Centraal
Administratiekantoor (CAK) veranderen. Vanaf
1 januari 2019 betaalt u een eigen bijdrage
van maximaal € 17,50 per vier weken. Veel
Wmo-klanten betalen nu een eigen bijdrage
die lager is dan €17,50. Dit komt doordat
dit bedrag de afgelopen jaren verlaagd was.
Vanaf 1 januari sluit de Sociale Dienst
Drechtsteden aan bij de landelijke regels.

Niet iedereen gaat maximaal € 17,50 per
4 weken betalen:
• Bestaat uw huishouden uit meer dan 1 volwassen persoon en bent u onder de AOWleeftijd? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.
• Heeft u minderjarige kinderen met een
Wmo-voorziening? Dan betaalt u geen
eigen bijdrage.
• Heeft u alleen individuele begeleiding en/
of dagbesteding? Dan betaalt u geen eigen
bijdrage. Als u hiernaast een andere voorziening heeft, bijvoorbeeld huishoudelijke
ondersteuning, dan betaalt u daarvoor wel
een eigen bijdrage.

Ook verandert er iets bij het kopen van
voorzieningen (bijvoorbeeld een aanpassing
aan uw woning- of auto). Nu betaalt hiervoor
maximaal 39 perioden een eigen bijdrage.
Vanaf 1 januari 2019 betaalt u de eigen bijdrage totdat de kostprijs is bereikt of totdat u de
voorziening niet meer gebruikt. Heeft u deze
voorziening gekregen voor 1 januari 2019, dan
blijft het maximum van 39 perioden gelden.

Wanneer gaat deze verandering in?
Het CAK gebruikt deze bedragen vanaf 1 januari 2019. Deze verandering geldt zowel voor
zorg in natura als voor het persoonsgebonden
budget (pgb). Heeft u een Wmo-voorziening?
Dan ontvangt binnenkort een brief van de
sociale dienst. Ook krijgt u een beschikking
van het CAK. In deze beschikking staat hoe
hoog uw eigen bijdrage precies is. Wilt u nu
al weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt?
Dan kunt u contact opnemen met het CAK via
telefoonnummer 0800-1925.
Ik kan de eigen bijdrage niet betalen
Veel zorgverzekeraars vergoeden de eigen
bijdrage vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Heeft u
een laag inkomen en wordt uw eigen bijdrage
niet uit uw aanvullende zorgverzekering vergoed?
Dan komt u misschien in aanmerking voor
bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage CAK.
Kijk hiervoor op www.socialedienstdrechtsteden.
nl/aanvragenbijzonderebijstand. Heeft u hulp
nodig bij het doen van de aanvraag of wilt u graag
een papieren aanvraag doen? Neem dan contact
op met de klantenservice van de Sociale Dienst
Drechtsteden.
Vragen?
Op www.socialedienstdrechtsteden.nl/eigenbijdrage vindt u een overzicht van vragen met
antwoorden rondom de eigen bijdrage aan
het CAK. Staat u vraag er niet tussen?
Neem dan contact op met onze klantenservice. Hoe u de klantenservice bereikt staat op
www.socialedienstdrechtsteden.nl/contact.

Vergunning

Wet milieubeheer
Op 12 oktober 2018 is een melding ontvangen
in het kader van het "Activiteitenbesluit milieubeheer". Het gaat over het veranderen van een
autobedrijf gelegen aan de Wattstraat 14 te
Alblasserdam. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-18-341970. De verandering
betreft het vestigen van een ander autobedrijf.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder
verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen
worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst

Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op
dat deze bekendmaking uitsluitend een
informatief karakter heeft.
Alblasserdam,
burgemeester en wethouders van Alblasserdam
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid.
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Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben

Activiteit:

Verleend

Locatie:
Datum besluit:

Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het bouwen van een
woning
Meander van Souburg
kavel 5
05-11-2018
Bouw
het plaatsen van een hijskraan op de openbare weg
Vijverhof 10
07-11-2018
Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het bouwen van 33
woningen / Botter 1 - 65
Kade Noord C 6350
08-11-2018

Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Inrit/Uitweg
het maken van een bouwroute naar de aanbouw
achter het huis
Vijverhof 10
08-11-2018
Roerende zaken
het plaatsen van een hoogwerker
Dam 85
07-11-2018

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).

Verlengen
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

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.

Bouw
het renoveren van
3 woongebouwen
Pieter de Hoochplaats 2
t/m 448
09-11-2018

Ingediend
Activiteit:

Bouw
Vooroverleg welstand dakkapel Vijverhof 32 Alblass
Locatie:
Vijverhof 32
Datum ontvangst: 02-11-2018
Activiteit:

Kap
het vellen of te doen vellen
van drie houtopstanden
(een Salix alba (schietwilg),
een Salix caprea (boswilg)

en een Populus nigra
'Italica' (Italiaanse populier)
Locatie:
Lelsstraat 2
Datum ontvangst: 07-11-2018
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:

Bouw Besluit
het voeren van een
vooroverleg
Locatie:
Vijverhof 32
Datum ontvangst: 15-10-2018

Vergunningen en Meldingen,
21 november 2018
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