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De oorlog in onze achtertuin
Op de begraafplaats van Alblasserdam, op
het ereveldje achter de oude toren, ligt het
graf van een Belgische jongeman. John Noel
Charles Marie Vandaele Jr, gestorven op 28
september 1944. Ik had het al eerder gezien,
en altijd bijzonder gevonden.
'Commonwealth War Grave'
Bij de ingang van de begraafplaats staat dat
er een ‘Commonwealth War Grave’ te vinden is. Een oorlogsgraf uit het Gemenebest.
Brits dus. En dat lijkt logisch, het was immers
Groot-Brittannië van waaruit de bevrijding van
Europa plaatsvond. Toch gaat het hier om een
Belgische man, die in de oorlog naar Engeland
ging en zich daar aanmeldde bij de Britse
luchtmacht, waar hij Flight Lieutenant werd.
Strategisch belang
Zijn squadron zorgde ervoor dat plekken die
voor de vijand van strategisch belang waren
werden uitgeschakeld. Bij Kinderdijk in de Lek
lagen in september 1944 schepen die in dat
kader belangrijk waren. En Vandaele had als
missie deze te bombarderen. Op 28 september
vloog hij boven Alblasserdam toen hij werd
geraakt door Duits afweergeschut. Een poging
te ontsnappen met zijn parachute wilde niet
baten en de jonge Belg overleed in een weiland
bij ons dorp.

instapte. Hij had thuis, in België, een gezin.
Toch koos hij ervoor om zich aan te melden
bij de Britse Luchtmacht, zijn steentje bij te
dragen aan de bevrijding van Europa, van
Nederland en uiteindelijk van Alblasserdam.
En hij overleed toen hij dat deed.
Er is een prijs betaald voor onze vrijheid En dat
is niet ver weg gebeurd. De Tweede Wereldoorlog vond plaats in onze omgeving, in onze
achtertuin. Zo dichtbij dat Flight Lieutenant
Vandaele zijn laatste rustplaats heeft gevonden
achter onze oude toren.
Eren en gedenken
Met het college zijn wij op 4 mei naar het ereveldje op de begraafplaats gegaan om bloemen
te leggen op de graven daar. Om de mensen de
mensen die daar liggen te eren en gedenken.
Een mooi moment, waarvan ik hoop dat we er
ook de komende jaren navolging aan geven.
Vrijheid
Vrijheid geef je door. Dat doen we van generatie op generatie, door te gedenken, stil te
staan, te eren en te vieren. Door kinderen en
jongeren zich ervan bewust te laten zijn dat er
een prijs is betaald voor onze vrijheid en dat
dat heel dichtbij gebeurd is.
Dorien Zandvliet, Wethouder

Prijs betaald
Er is een prijs betaald voor onze vrijheid.
Flight Lieutenant Vandaele was slechts 31 jaar
oud toen hij voor de laatste keer zijn vliegtuig

Verplaatsing omheinde uitlaatplaats
voor honden
In de week van 22 mei 2018 verplaatst de
gemeente het hek van de omheinde hondenuitlaatplaats nabij de Pieter de Hoochplaats
naar de Kabelbaan nabij Nedstaal. Aanleiding
hiervoor zijn klachten die wij hebben ontvangen van inwoners die overlast ervaren van het
veelvuldig blaffen van vaak meerdere honden
tegelijk. Vorig jaar ontving de gemeente ook
een petitie met het verzoek om de omheinde
uitlaatplaats te verwijderen. Deze is door meer
dan 40 inwoners getekend.

Daarom plaatst de gemeente een hondenpoepbak bij het uitrengebied.
Oude locatie blijft losloopgebied
Bij de oude locatie aan de Rembrandtlaan is
met borden aangegeven dat de uitlaatplaats
binnenkort verdwijnt. De groenstrook blijft wel
een losloopgebied voor honden, maar is straks
niet meer omheind. De locaties waar honden
los mogen lopen staan op www.alblasserdam.
nl (zoek op: 'hondenuitlaatplaatsen').

Veilig vrij rennen
De omheinde hondenuitlaatplaats is in 2012
aangelegd voor hondenbezitters die hun huisdier veilig vrij wilden laten rennen. Eén van de
initiatiefnemers van de omheinde uitlaatplaats
was een visueel gehandicapte Alblasserdammer die hulphonden los wilde laten rennen
binnen een veilig gebied.
Nieuwe locatie
De omheinde uitlaatplaats wordt verplaatst
naar de Kabelbaan, langs de dijk, tussen de
Ruigenhil en de carpoolplaats bij de Grote
Beer. Hier zijn geen direct omwonenden en
dit is al een losloopgebied. De gemeente
heeft deze locatie in overleg met bezitters van
geleidehonden bepaald. De omheinde plek
meet 40 x 10 meter en is openbaar toegankelijk voor alle honden. Binnen het gebied geldt
geen opruimplicht, wel is het wenselijk om het
omheinde gebied schoon te houden.

De hondenuitlaatplaats nabij de
Pieter de Hoochplaats
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Nieuw coalitieakkoord: Samen maken we Alblasserdam
De SGP, PvdA en CDA hebben een coalitieakkoord voor de periode 2018 – 2022 gesloten.
Onder de noemer Samen maken we Alblasserdam bouwen de partijen voort op de
afgelopen vier jaar. De samenwerking met
inwoners, ondernemers en organisaties gaat
onverminderd door. Wel komen er spelregels
die onder meer duidelijk moeten maken hoe
het meedenken en meepraten in zijn werk
gaat en wie wanneer een beslissing neemt.
Hoe zorgen we ervoor dat het in Alblasserdam
nog prettiger wonen en werken wordt? Die
vraag stond bij het schrijven van het coalitieakkoord centraal. De partijen zochten gemeenschappelijke basisprincipes die bij het dorp
passen. Een voorbeeld hiervan is respect voor
elkaar en voor de zondagsrust die niet voor alle

groepen in de samenleving hetzelfde betekent. Andere basisprincipes zijn dat het dorp rustig, ruimtelijk, authentiek en veilig is; de sociale netwerken en
het voorzieningenniveau sterk zijn en de bestuursstijl van het college open, integer en helder is.
Langs vijf sporen op weg
De coalitie gaat langs vijf sporen werken aan
een Alblasserdam waar het nog prettiger wonen
en werken is. Die sporen zijn: Actiever en
zorgzamer, Buiten beter, Beter wonen, Bereikbaarder en Ondernemender. Per spoor geeft
de coalitie aan wat het verschil gaat maken.
Dat varieert van: inzet op armoedebestrijding,
ontwikkeling van woningbouw langs de dijk en
ontwikkeling van het Havengebied tot maatregelen om sluipverkeer te verminderen en een
nieuwe bestemming voor de Nedstaalterrein.

De illustratie op de middenpagina brengt de
plannen van de coalitie met onder meer de vijf
sporen in beeld.
Aanpak voor jongeren
Andere onderwerpen in het coalitieakkoord zijn:
verbeteren van het openbaar vervoer, voldoende
parkeerplaatsen, meer groen en het verbeteren

van de kwaliteit en het onderhoud van de
openbare ruimte. De coalitie gaat ook door met
Route 22, een aanpak om te zorgen dat jongeren
veilig en gezond in Alblasserdam opgroeien en
zich verbonden voelen met het dorp. In de raadsvergadering van gisteravond zijn Peter Verheij
(SGP), Dorien Zandvliet (PvdA) en Arjan Kraijo
(CDA) als wethouder geïnstalleerd.

Foto: De onderhandelaars die
namens de partijen werkten aan het
coalitieakkoord: Vlnr: Arco Strop (CDA),
Formateur Peter Verheij (SGP),
Dorien Zandvliet (PvdA), Arjan Kraijo
(CDA), Haci Erdogan (PvdA) en Jaco
Brand (SGP). Foto Cees van der Wal.

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.
Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190
Zeelt 2 (noodgebouw Nokkenwiel)
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.
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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Raads- en commissievergadering
De raadscommissie Grondgebied en de
raadscommissie Bestuur en Samenleving
vergaderen op dinsdag 22 mei vanaf 19.30
uur in Landvast. De commissie Grondgebied

behandelt onder andere het raadsvoorstel
Mercon Kloos. De volledige agenda's zijn te
vinden via het raadsinformatiesysteem (RIS)
op de website.

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

Verleend
Activiteit:
Bouw
		Het plaatsen van een
dakkapel aan de voorgevel
van de woning
Locatie:
Adriaan van
		
Ostadelaan 40
Datum besluit:
01-05-2018

Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
		Het realiseren van een
corridor
Locatie:
De Alblashof 1 b
Datum besluit:
01-05-2018

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).

Ingediend
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
		Het aanbrengen van een
kunstwerk/lantaarn op het
Scheldeplein
Locatie:
Scheldeplein
Datum ontvangst: 30-04-2018

Activiteit:
		
Locatie:
Datum ontvangst:

Inrit/Uitweg
Het maken van een uitrit
Vijverhof 21
03-05-2018

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
		Het bouwen van 2 lagen
welzijnsvoorzieningen en 2
lagen appartementen
Locatie:
C 2316
Datum ontvangst: 17-04-2018
Vergunningen en Meldingen,
16 mei 2018

