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'Iedere vrijwilliger verdient erkenning'

Een lintje aanvragen, hoe werkt dat?

Het zal je maar gebeuren dat 's ochtends om kwart over zeven de deurbel gaat. Nietsvermoedend doe je open en daar staat de burgemeester, vergezeld van een cameraploeg van
Goedemorgen Nederland, om je een lintje op te spelden. Het overkwam 'supervrijwilliger'
Gonnie Verboom op 26 april en de Alblasserdamse is er nog vol van.

De gemeente Alblasserdam werkt er graag aan mee om mensen die zich inzetten voor de
samenleving erkenning te geven in de vorm van een Koninklijke Onderscheiding. Dat kan alleen
als iemand uit zijn of haar omgeving een aanvraag indient.

,,Ik was helemaal perplex'', zegt ze. ,,Toen iedereen na een uurtje weer weg was, stond het huis
vol met bloemen, lege koﬃekopjes en half opgegeten gebakjes. 'Wat is er gebeurd?', dacht ik bij
mezelf. Mijn vriend, mijn kinderen en mensen met wie ik vrijwilligerswerk doe zaten in het complot, maar ik heb niets gemerkt. Het was echt een complete verrassing.''
Lintjesregen
Gonnie Verboom was een van de acht inwoners van Alblasserdam die tijdens de lintjesregen
werden verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Onder meer de Stichting Welzijn Alblasserdam, Jeugdland, de kinderboerderij en de organisatie van de Avondvierdaagse kunnen al jaren op
Gonnie rekenen.
Geen huismus
Hoe dat zo is gekomen? ,,Ach, ik ben nu eenmaal geen huismus en ik vind het heerlijk om te
organiseren'', reageert Gonnie. ,,Het begon toen mijn jongste naar de basisschool ging en ik lid
werd van de ouderraad. Daarna raakte ik betrokken bij de organisatie van de straatspeeldag voor
de Plantageweg, Weversstraat en Baandersstraat. Na mijn eerste zwangerschap heb ik nog
halve dagen gewerkt, maar door artrose in mijn
ruggenwervel werd ik afgekeurd. Daarna ben ik
steeds meer vrijwilligerswerk gaan doen. Het is
ﬁjn om je voor een ander in te zetten en het verrijkt je. Door het vrijwilligerswerk heb ik ontzettend veel mensen leren kennen.''
Erkenning
Hoe blij Gonnie ook is met haar lintje, ze vindt
dat iedere vrijwilliger erkenning verdient. ,,Ook
mensen die er niet zoveel tijd aan kunnen besteden. Bij de kinderboerderij zijn we momenteel
hard op zoek naar nieuwe gastvrouwen. We zouden al heel blij zijn met iemand die één keer in
de maand kan meedraaien. Alle beetjes helpen.''

Kent u iemand die wat u betreft een lintje verdient? Hieronder leest u waar u moet beginnen.
-Onderzoek of de persoon in kwestie een onderscheiding op prijs stelt. U kunt deze vraag
voorzichtig stellen aan een partner of familielid.
-Ga na of degene die u op het oog hebt minimaal vijftien jaar actief is (geweest) als vrijwilliger
en daaraan gemiddeld zes uur per week besteedt of heeft besteed.
-Ga naar de website www.lintjes.nl om een zogeheten voorstelformulier te downloaden en in te
vullen. Heeft u vragen of ondervindt u hindernissen? Neem dan contact op met Caroline Smits
of Wim Roos van de gemeente Alblasserdam via c.smits@alblasserdam.nl / 078-770 6010 of
w.roos@alblasserdam.nl/078- 770 6052.
Algemene of bijzondere gelegenheid
U kunt een aanvraag doen voor de zogeheten algemene gelegenheid. Daarmee wordt de
lintjesregen bedoeld die doorgaans een dag voor Koningsdag plaatsvindt. Als iemand op een
bepaalde datum jubileert of afzwaait, kunt u ook voorstellen dat het lintje op die dag wordt
uitgereikt.
Dat heet een bijzondere gelegenheid. Houd er rekening mee dat de procedure die moet
worden doorlopen enkele maanden in beslag neemt. De aanvraag moet worden goedgekeurd
door onder meer de burgemeester, de commissaris van de Koning en het Kapittel voor Civiele
Orden. Als laatste geeft de Koning goedkeuring.

Nieuws

WMO Loket gesloten
Het WMO loket is van 06 08 2018 t/m 24 08
2018 gesloten.

Voor vragen die niet kunnen wachten kunt u
contact opnemen met de klantenservice van
de SDD 078-7708910.

Foto: Gonnie Verboom is de trotse bezitter van
een Koninklijke Onderscheiding die ze thuis ontving uit handen van burgemeester Jaap Paans.
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Aangepaste openingstijden Sociaal
Raadslieden
Tijdens de vakantieperiode wijzigen de
openingstijden van de Sociaal Raadslieden.
Van 16 juli t/m 23 augustus 2018 is er
inloopspreekuur op:

Dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
In deze periode is er geen spreekuur op
maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag.
Ook is er geen afsprakenspreekuur.

Raads- en commissieagenda

Vanwege het zomerreces zijn er tot september geen vergaderingen van de gemeenteraad.

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 06-53359332 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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Vergunningen & Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben
Verleend
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:
Activiteit:

Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het aanbrengen van extra
constructie tbv bestaande
balkons
Hilmar J. de Haanstraat 1a
tm 27c
23-07-2018
Kap
het vellen of te doen vellen
van een houtopstand
(plataan)
ter hoogte van
Wattstraat 4
24-07-2018

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).

Verlengd:
Activiteit:
Voor:
Locatie:
Datum besluit:

Bouw
het aanpassen van de vloer
in hal MW5
Marineweg 1
23-07-2018

Ingediend:
Activiteit:

Bouw
het bouwen van een schuur
en kas op tuin 21

Locatie:
Boerenpad 11
Datum ontvangst: 22-07-2018
Activiteit:

Bouw
het maken van een dakopbouw
Locatie:
Leeuwerikstraat 8
Datum ontvangst: 26-07-2018
Activiteit:

Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het bouwen van 33
woningen
Locatie:
Kade Noord C 6350
Alblasserdam
Datum ontvangst: 27-07-2018
Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
het verhogen en de gevelrenovatie van de scheepsafbouw hal MW1
Locatie:
Marineweg 1
Datum ontvangst: 27-07-2018

het aanleggen van
busbanen
Locatie:
Edisonweg en Grote Beer
Alblasserdam
Datum ontvangst: 26-07-2018
Activiteit:

Roerende zaken
het inrichten van de havenstraat als bouwterrein
Locatie:
Cortgene 2
Datum ontvangst: 24-07-2018
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.

Activiteit:

Activiteit:

Kap

Vergunningen en Meldingen, 8 augustus 2018
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