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Blik op ons college

(Zwerf)afval
Afgelopen zaterdag was het weer zover. De
jaarlijkse World Cleanup Day. Een wereldwijde actie om zwerfafval te verwijderen uit
de natuur, van de wegen, uit parken en van
paden. Ook in Alblasserdam deden dankzij
organisator Peter van der Spoel ongeveer 120
mensen mee. Ieder kwartaal houdt Peter van
der Spoel een dergelijke actie waaraan intussen
steeds meer mensen meedoen. Opvallend was
zaterdag dat er opnieuw veel kinderen met hun
ouders deelnamen. Zij geven ons allemaal het
goede voorbeeld. Net als mensen die op eigen
initatief zo af en toe tijdens een wandeling
helpen opruimen. Hulde daarvoor.
Dankbaar
Is het allemaal wel zo erg met dat zwerfafval?
Die vraag krijg je weleens. Het beste beeld
krijgt u daarvan door een volgende keer zelf
mee te doen. En ja, het is nog steeds erg! Dat
ondervond een recordaantal Alblasserdammers afgelopen zaterdag en ik ben hen zeer
dankbaar. Evenals de organisator Peter van
der Spoel. Vanuit de gemeente Alblasserdam
ondersteunen we zijn initiatief van harte. We
helpen hem waar nodig en leveren onder andere de prikkers, zakken en handschoenen en
zorgen dat het afval wordt afgevoerd.
Buiten Beter
Deze vrijwilligersactie komt bovenop de inzet
van onze medewerkers van de buitendienst om
Alblasserdam schoon, heel en veilig te houden.
Sinds vorig jaar hebben we, als onderdeel van
ons programma Buiten Beter, een extra ploeg
collega’s die zich 1,5 dag per week volledig
richt op het ruimen van zwerfafval. Dit gebeurt
naast het legen van afvalbakken en ruimen van
zwerfafval dat we al deden. De hoeveelheid
afval die we opruimen wordt ondertussen niet
minder. Het lijkt dweilen met de kraan open.
Na zo’n dag is dat opnieuw mijn waarneming.
Dat is een trieste balans. Hoe zet je mensen
opnieuw aan het denken? Waar komt dit vandaan? Hoe kunnen we dit effectiever aanpakken?

ruimt het wel op. Sigaret op? (wat overigens
sowieso een slechte gewoonte is); piek maar
door de kamer. Met het stofzuigen komen we
de peuk wel weer tegen. Chipszak leeg? Ach,
laat maar liggen.
Absurd
U begrijpt het absurde van dit gedrag. Dat
geldt buiten net zo goed als binnen. Het is heel
gewoon om je afval in de daarvoor aanwezige
bakken te doen of thuis weg te gooien. Ik
beschouw het als een onderdeel van rentmeesterschap. Zuinig zijn op de schepping,
netjes omgaan met onze spullen en zorgvuldig
omgaan met onze omgeving. Het zou toch niet
nodig moeten zijn om onze inwoners op te roepen om afval geen zwerfafval te laten worden?
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Geef oplichters geen kans
Hoe maken we het oplichters niet te makkelijk?
De Rijksoverheid voert hierover in september
campagne en wij haken aan. Op www.alblasserdam.nl en op onze Facebookpagina delen
we de ﬁlmpjes over vier soorten oplichting

die vaak voorkomen. Volg ook wekelijks de
webinars die Catherine Keyl presenteert op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/webinarscampagne-senioren-en-veiligheid.

Afval verminderen en scheiden
Naast de 120 vrijwilligers kunt u allemaal een
bijdrage leveren. In de eerste plaats door goed
te letten op uw aankopen en wellicht toch te
kiezen voor een duurzamer verpakt product.
Terecht lobbyen gemeenten bij het Rijk om de
leveranciers en producenten van verpakkingen
te laten zorgen voor minder en herbruikbare
verpakkingen. Dit gebeurt onder andere door
statiegeld in te voeren op blikjes en ﬂesjes. Om
die reden heeft ook de gemeente Alblasserdam
zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Ook
kunt u bijdragen aan het hergebruik van materialen door goed uw GFTE (groente-, fruit-, en
tuinafval en etensresten), PMD (Plasticverpakkingen, Metaal en Drankkartons) en papier te
scheiden. Binnenkort hopen we dit voor bewoners van hoogbouw makkelijker te maken door
ook daar GFTE containers te plaatsen. Deze
maand spreekt de gemeenteraad hierover. We
zijn stappen verder dan een aantal jaren terug,
maar de sleutel ligt bij het gedrag van u en mij.
Positief
Deze wat sombere mijmering over (zwerf)
afval wil ik positief eindigen. U kunt namelijk
allemaal bijdragen aan een schoner en beter
Alblasserdam. En ik heb er vertrouwen in
dat wij met z’n 20.000-en sterker zijn dan het
aantal mensen dat zijn gedrag niet wil of zal
aanpassen. Mag ik op u rekenen?

(Consumptie)gedrag
Het is in mijn ogen een uiting van een buitengewone onverschilligheid en slordigheid. En
een symptoom van de consumptiecultuur en
-maatschappij waarin velen dus blijkbaar zelfs
niet meer de moeite nemen hun afval op te
ruimen maar die in ‘onze’ buitenruimte achterlaten. En ‘ons’ slaat dan op alle Alblasserdammers. Het bijzondere is dat dit (zo veronderstel
ik) waarschijnlijk bij deze mensen thuis niet
gebeurt. Stel u zich voor: blikje frisdrank leeg?
Gooi maar achter het bankstel, een ander

Postadres:

Nieuws

Raads- en commissievergaderingen

Raadsvergadering dinsdag
29 september
Peter Verheij,
wethouder

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 september in de raadzaal van De Rederij. Op de
website van de gemeente Alblasserdam (www.
alblasserdam.nl) kunt u vanaf donderdag 24
september de agenda en stukken vinden van

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

Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031
Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Nicolette van Esdonk en
Marianne Vogelenzang
Email: ondernemen@alblasserdam.nl

Let op: wij werken uitsluitend op afspraak!

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.

CJG
088-1237007
Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190

deze raadsvergadering. Wilt u aanwezig zijn of
inspreken? Meld dit zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk voor dinsdag 29 september 16.00 uur,
bij griﬃer@alblasserdam.nl.

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
info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
Spreekuur op afspraak:
• maandag, dinsdag en donderdag tussen
09.00 – 17.00 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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Van ingewikkeld naar eenvoudig afval
scheiden
Relaxt op de bank even scrollen door je
telefoon. Je hebt een beetje trek. Wordt het
een zakje chips of een appel? Op die bank kun
je sowieso niet blijven zitten, want zowel de
appelschil als de lege chipskoker belanden in
de afvalbak. Alleen, in welke? Je opent de HVC
afval-app, maakt een foto van het product en
je hebt je antwoord.
Afval fotograferen of barcode scannen
Afvalinzamelaar HVC wil afval scheiden
makkelijker maken. Samen met inwoners
kunnen we er zo voor zorgen dat het meeste
afval wordt hergebruikt. De HVC afval-app is
daarom uitgebreid met twee nieuwe mogelijkheden. Vanaf nu kun je foto’s maken van je
afval of de barcode scannen. Je krijgt daarna
meteen advies in welke bak of container het
afval hoort. Je kunt de HVC afval-app downloaden in de App Store en in Google Play.

joen barcodes die zijn ingegeven door gebruikers die de app hebben getest. Tien procent
van deze barcodes wordt inmiddels gekoppeld
aan een bestaand product. Ook het herkennen van foto’s gaat goed. Zo’n 75 procent van
alle gefotografeerde producten wordt op de
juiste manier herkend. De barcodescanner en
fotografeer mogelijkheid zijn vooral geschikt
voor de dagelijkse boodschappen. Uiteraard
kan je ook nog gewoon het invulveld blijven
gebruiken om een product te zoeken. En de
chipskoker? Die hoort in de restafvalbak.

Veel animo voor zonnepanelenactie

De maatregelen per 1 september
Heb je klachten?

Blijf thuis.
Houd 1,5 meter
afstand, binnen
én buiten.

Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Toch nog even terugkomend op de digi-d. Bij de Sociaal Raadslieden zijn wij er zeker trots op dat wij u
mogen informeren omtrent al uw vragen over onder andere Socialezekerheidsrecht, belastingen of over hoe
een bezwaar ingediend kan worden. Omgekeerd is onze vraag aan u of u goed op wilt blijven letten op het
‘uitlenen’ van uw gegevens en bij opkomende vragen contact op te nemen met de Sociaal Raadslieden via
078- 20 21 220.
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1 september 2020

Werk zoveel
mogelijk thuis.

U heeft het vorige week in deze krant kunnen lezen. Wethouder Zandvliet sprak duidelijke taal over hoe
belangrijk het is om alert te blijven op eventuele oplichters.
Nu wij het toch over alert zijn hebben... In de praktijk bij de Sociaal Raadslieden komen wij het helaas
nog wel eens tegen dat iemand, in zogenaamd goed vertrouwen, de digi-d code afgegeven heeft aan een
familielid of een bekende. Een kwalijke zaak vinden wij aangezien een digi-d nooit, nooit, nooit zomaar
afgegeven mag worden aan iemand anders. Een digi-d is een persoonlijke registratie en mag hierdoor niet
aan anderen gegeven worden, deze code is alleen voor uzelf bedoeld.
In de hele maand september wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid de campagne Senioren
en Veiligheid gevoerd. Vanaf oktober zal er in de gemeente Alblasserdam gestart gaan worden met Veilig
Financieel Ouder Worden in Alblasserdam. U zult hierover later nog bericht ontvangen via de lokale media.

Sociaal Raadslieden Alblasserdam,
Anton, Cees, Edith, Jan, Leen, Maggie en Suzanne

De app leert van de gebruikers
De nieuwe functies in de afvalwijzer zijn sinds
juni online. In de database zitten nu 1,5 mil-

Laat je testen.

Bericht van de Sociaal Raadslieden

Vermijd te
drukke plekken.

Was vaak je
handen.

Aanmelden kan nog
Meer dan 100 woningeigenaren uit Alblasserdam hebben zich aangemeld voor de zonnepanelenactie die 15 september van start ging.
Heeft u zich nog niet aangemeld? Het kan nog
steeds! Ook kunt u de informatiebijeenkomst
terugkijken.

Informatie
De informatie over de zonnepanelenactie en
de opname van de informatiebijeenkomst
vindt u op de website van het Regionaal Energieloket via www.regionaalenergieloket.nl.
Daar kunt u zich tot 1 november ook inschrijven voor de actie. Wees er dus snel bij!

Scherpere prijs
De actie is opgezet door de gemeente en het
Regionaal Energieloket. Door de aankoop te
bundelen krijgen de deelnemers aan de actie
de zonnepanelen voor een scherpere prijs. De
actie begon met een online informatiebijeenkomst. De belangstellenden werden een uur
lang meegenomen in de praktische en technische aspecten van zonnepanelen. De installateur die de zonnepanelen gaat plaatsen stelde
zich tijdens de bijeenkomst voor.

Vergunningen & Bekendmakingen
Binnen en buiten

Thuis

Vervoer

bijvoorbeeld theaters, markten en dierentuinen

Is er doorstroming van
mensen met beperkt
onderling contact?
Aantal mensen onbeperkt.
Is er sprake van een vaste
zitplaats, reservering en
gezondheidscheck?
Aantal mensen onbeperkt.
Anders binnen maximaal
100 mensen met vaste
zitplaats en buiten maximaal
250 mensen.

Bezoek thuis: Maximaal 6
personen (exclusief
kinderen t/m 12 jaar).
Houd altijd 1,5 meter
afstand van elkaar.
Thuisquarantaine: Kom je
terug uit een gebied met een
oranje reisadvies vanwege
corona, dan ga je 10 dagen
thuis in quarantaine.
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel
naar kinderopvang, school en sport.

Horeca
Spreekkoren, hard meezingen
of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

Discotheken en nachtclubs
blijven gesloten.

Reserveren (vooraf of aan
de deur), een gezondheidscheck en een vaste zitplaats
zijn altijd verplicht.
Bezoekers worden gevraagd zich te registreren.

In het openbaar vervoer:
Het dragen van een
niet-medisch mondkapje
is verplicht.

Vermijd de spits.

In personenvervoer zoals
touringcars, taxi's en busjes:
Gezondheidscheck, nietmedisch mondkapje en
reservering zijn verplicht.
In privévervoer:

Omschrijving:
Locatie:
Datum besluit:
Zaaknummer:

Drank- en Horecavergunning
Dam 45 te Alblasserdam
10 september 2020
Z-20-375690

Bezwaar
Een belanghebbende die het niet eens is met
dit besluit kan binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij de
Burgemeester van Alblasserdam, Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam.

Niet-medisch mondkapje
geadviseerd bij passagiers
uit verschillende
huishoudens.

Lokaal kunnen aanvullende maatregelen gelden.
Kijk op de website van de gemeente waar je woont of die je bezoekt voor actuele informatie.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Er zijn vergunningen verleend voor:

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene
wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift
ondertekend zijn. Verder moet het ten minste
bevatten: uw naam en adres, de datum, de
omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst
niet de werking van het besluit waartegen het
is gericht. Indien daarvoor naar uw mening
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen.

Vergunningen & Bekendmakingen

Bekendmaking wet milieubeheer
De directeur van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid maakt, ingevolge de Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel
10.52, het volgende bekend.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen
telefonisch inlichtingen worden ingewonnen
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
telefoonnummer 078 - 7708585.

Op basis van artikel 4.1 van het “Besluit
mobiel bouw- en sloopafval” gaat KWS Infra
b.v. een mobiele puinbreker plaatsen aan de
Rapenburg 2 in Alblasserdam. Van dit besluit
heeft KWS Infra b.v. op 16 september 2020
een kennisgeving ingediend.

De directeur vestigt er de aandacht op dat
deze kennisgeving uitsluitend een informatief
karakter heeft.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 5 oktober 2020 tot en met 4 januari
2021, gedurende maximaal 15 werkdagen van
07.00 uur tot 19.00 uur.

Dordrecht, 23 september 2020
burgemeester en wethouders
van Alblasserdam
namens dezen, de directeur
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
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De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam zoekt:

actieve netwerkers met sociaal hart

De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam zoekt:

Bevlogen nieuwe voorzitter

DE VACATURE
De gemeente Alblasserdam vindt het belangrijk dat inwoners en cliënten meedenken over het
sociaal beleid. Daarom is begin 2018 de brede Adviesraad voor het Sociaal Domein van start
gegaan. Onafhankelijkheid, integraal denken en samenwerking met lokale en regionale netwerkpartners zijn de kernwaarden van de nieuwe Adviesraad. De Adviesraad geeft het College
van B & W gevraagd en ongevraagd advies. We zoeken nog enkele enthousiaste en capabele
leden voor de portefeuilles WMO (liefst achtergrond ouderen), Jeugd en Participatiewet.

DE VACATURE
De gemeente Alblasserdam vindt het belangrijk dat inwoners en cliënten meedenken over
het sociaal beleid. Daarom is begin 2018 de brede Adviesraad voor het Sociaal Domein van
start gegaan. Onafhankelijkheid, integraal denken en samenwerking met lokale en regionale
netwerkpartners zijn de kernwaarden van de nieuwe Adviesraad. De Adviesraad geeft het
College van B & W gevraagd en ongevraagd advies. We zoeken een nieuwe voorzitter voor de
Adviesraad.

WIE ZOEKEN WIJ?
In het kort zoeken wij inwoners van Alblasserdam:
• met een brede belangstelling en inhoudelijke kennis van een van de drie aandachtsgebieden
• die goed kunnen samenwerken
• die snel signalen kunnen oppikken en contacten met de achterban onderhouden
• die de verzamelde ervaringen van anderen en knelpunten kunnen vertalen naar aanbevelingen
• die niet verbonden zijn aan de gemeente of organisaties die gemeentelijke subsidie krijgen
• met voldoende tijd om stukken te lezen, contacten te leggen met burgers en groepen in
Alblasserdam en vergaderingen bij te wonen (meestal ’s avonds, soms overdag)
• ervaring met sociale media is zeer welkomtea

WIE ZOEKEN WIJ?
Als opvolging van onze huidige voorzitter, die na 9 jaar het stokje wil overdragen, zoeken wij
een betrokken en gedreven nieuwe voorzitter om ons mooie werk voort te zetten, van en voor
Alblasserdam en haar inwoners. Onze nieuwe voorzitter is iemand:
• met een brede belangstelling en inhoudelijke kennis van het sociale Domein
• die goed kunnen samenwerken
• die analyserend vermogen heeft en in staat is te relativeren
• die processen en projecten goed kan bewaken
• helicopterview heeft en snel in staat is verbanden te zien en te schakelen in gesprek
• die kennis en ervaring heeft met groepsdynamiek en kan goed omgaan met verschillende
meningen
• die snel signalen kan oppikken en contacten met de achterban onderhoudt
• die de verzamelde ervaringen van anderen en knelpunten kan vertalen naar aanbevelingen
• die niet verbonden is aan de gemeente of organisaties die gemeentelijke subsidie krijgen
• met voldoende tijd om stukken te lezen, contacten te leggen met burgers en groepen in
Alblasserdam en vergaderingen bij te wonen (meestal ’s avonds, soms overdag)
• die woont in Alblasserdam en Alblasserdam kent

WAT BIEDEN WIJ U?
• interessant vrijwilligerswerk dat u de mogelijkheid geeft om mee te denken en te adviseren
op diverse terreinen van het sociaal beleid
• deskundigheidsbevordering
• onkostenvergoeding
• samenwerking met andere enthousiaste leden
INTERESSE?
Meldt u zich dan voor 9 oktober aan bij Ayrton Lopes, ambtelijk secretaris van de Adviesraad
Sociaal Domein met een korte motivatie en CV. E-mail: asdablasserdam@gmail.com
www.adviesraadsociaaldomeinalblasserdam.nl
De voorzitter en een lid van de Adviesraad bekijken alle reacties en nodigen kandidaten uit
voor een kennismakingsgesprek in de tweede of derde week van oktober in het gemeentehuis
van Alblasserdam. Na voordracht door de Adviesraad benoemt het College van B&W leden (in
principe) voor een periode van 4 jaar.
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