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Nieuws

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.

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

Balie Publiekszaken 
verhuist naar Cortgene 9aNog ruim een maand en dan mogen we 

weer naar de stembus voor de gemeente-
raadsverkiezingen. Een spannende tijd voor 
politici in ons dorp. Iedere partij maakt 
bekend welke plannen zij hebben voor het 
dorp en waar de verschillen zitten tussen 
de partijen. 

Voor het college is een tijd aangebroken om de 
balans op te maken en lessen te trekken voor 
een toekomstig college. In deze laatste column 
van deze collegeperiode van mijn hand wil ik 
graag mijn dank uitspreken aan al die mensen 
die de afgelopen jaren hebben meegewerkt 
aan een mooier en beter Alblasserdam. 

Wat een energie!
Vier jaar geleden mocht ik voor het eerst als 
wethouder aan de slag. Er lag een mooie 
samenlevingsagenda met heel veel punten 
die opgepakt moesten worden. Binnen mijn 
portefeuille kon ik aan de slag met de sport, 
onderwijs, luchtkwaliteit, duurzaamheid en 
ruimtelijke ordening. Het was een intensieve 
periode waarin ik met velen van u heb mogen 
samenwerken. Wat een energie zit er in 
 Alblassserdam! 

Het is iedere keer toch weer een positieve ver-
rassing om te zien hoeveel mensen zich willen 
inzetten voor Alblasserdam, als vrijwilliger, 
in bestuursfuncties, ondernemers en mede-
werkers van maatschappelijke partijen. Ieder 
met zijn eigen talenten wil er iets moois van 

maken. Er gaat gelukkig heel veel goed in ons 
dorp daar mogen we best trots en dankbaar 
voor zijn.

Natuurlijk gaat er ook wel eens wat mis, zijn 
mensen teleurgesteld geraakt of hebben zich 
onvoldoende gehoord gevoeld. Hier sluiten wij 
onze ogen niet voor. We proberen hier van te 
leren en het in het vervolg beter te doen. 

Afwegen van belangen
Besturen blijft een zaak van het afwegen van 
belangen en daar beslissingen over nemen en 
elke verandering kent weerstanden. Dit blijft 
een lastige afweging die we zo open en trans-
parant mogelijk proberen te maken. Dankbaar 
ben ik voor alle gesprekken en ontmoetingen 
de afgelopen jaren en voor de samenwerking 
en tegengas die ik met en van u heb ervaren. 
Ik heb mijn werk de afgelopen jaren met heel 
veel plezier gedaan en ik hoop na de verkiezin-
gen wederom uw wethouder te mogen zijn. 

Nu is het aan ú om een beslissing te nemen. 
In de aanloop naar de verkiezingen zult u bij 
verschillende partijen verschillende plan-
nen tegenkomen die u al dan niet ziet zitten. 
Ik wens u heel veel succes bij het wikken en 
wegen welke partij uw stem en uw vertrouwen 
mag ontvangen op 21 maart. 

Met vriendelijke groet,
Arjan Kraijo, 
wethouder

Dankbaar

Blik op ons college Nieuws

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen blikken het college van B&W en de 
gemeenteraad van Alblasserdam terug op de afgelopen collegeperiode. Dit doen zij samen met 
inwoners en maatschappelijke partners, want ‘Samen doen’ stond de afgelopen vier jaar immers 
centraal. Was u betrokken bij een project of heeft u op een andere manier samengewerkt met de 
gemeente? Of wilt u uw ervaringen gewoon delen met ons? U bent van harte welkom op woens-
dagavond 14 februari van 19.30 - 21.45 uur in Cultureel Centrum Landvast, Haven 4.

In gesprek
De portefeuillehouders gaan in gesprek met maatschappelijke partners en inwoners over zaken 
die de afgelopen vier jaar speelden. Het sociaal dorpsnetwerk passeert de revue, het actieplan 
Luchtkwaliteit komt aan de orde net zoals de opknapbeurt van het Lammetjeswiel, het inzamelen 
en hergebruiken van afval, het drugs- en coffeeshopbeleid en nog veel meer onderwerpen.

We willen graag van u horen wat goed ging en wat beter kan, zodat aan het einde van de avond 
gezamenlijk de balans van vier jaar ‘Samen doen’ kan worden opgemaakt. 

Praat mee over  
vier jaar ‘Samen doen’

Waar vindt u wat?
Postadres:  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

  gem.Alblasserdam

  gemAlblasserdam

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeente-
winkel (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.

Zorgloket 
Maandag t/m donderdag 09.00 -12.00 uur
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 lo-
ket 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.stichtingwelzijnalblas-
serdam.nl leest u meer over de activiteiten 
en ondersteuningsmogelijkheden die de 
stichting u kan bieden.

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

Inloopspreekuur:
•  Maandag: 13.00-16.30 uur
•  Dinsdag: 13.00-16.30 uur
•  Donderdag: 9.00-16.30 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. 

Juli 2015: IJsjes in het Lammetjeswiel om te vieren dat de picknickbankjes geplaatst zijn,  
de eerste stap in de herinrichting van het recreatiegebied.

Uit de gemeenteraad

Dinsdag 13 februari 19.30 uur,  
commissies gemeenteraad Alblasserdam 
Gemeentehuis Alblasserdam

Commissievergadering
Op dinsdag 13 februari 2018 is de commis-
sieronde van de raad van de gemeente Alblas-
serdam. Op het moment van publicatie van 
deze Klaroen zijn de agenda's voor de commis-
sies nog niet bekend. U kunt de agenda's en 
de openbare stukken voor deze vergaderingen 
vanaf donderdag 8 februari terugvinden in het 
Raadsinformatiesysteem (RIS). 

Te vinden op de website van de gemeente 
 Alblasserdam, www.alblasserdam.nl. Als u 
op de foto van de gemeenteraad klikt komt u 
direct in het RIS.

Voor vragen kunt u terecht bij de griffie van 
de gemeenteraad, griffier@alblasserdam.nl of 
078-770 6014/6015. 



Vergunningen & Bekendmakingen

Ontwerp Wijzigingsplan 
‘Inrit standplaatslocatie’,  
Alblasserdam 
Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met 
ingang van 8 februari 2018 gedurende zes we-
ken, het ontwerp van het “Wijzigingsplan Inrit 
standplaatslocatie” van de gemeente Alblasser-
dam ter inzage ligt. Het plangebied bevat het 
perceel ten zuiden van de Vinkenpolderweg en 
ten oosten van de Edisonweg in Alblasserdam.

Ter inzage legging 
Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt 
vanaf 8 februari 2018 voor een ieder ter inzage 
op het gemeentehuis (gedurende de openings-
tijden). Het ontwerpplan en de bijbehorende 
stukken zijn ook digitaal in te zien en te down-
loaden op www.alblasserdam.nl > Ruimtelijke 
plannen > Bestemmingsplannen > Ontwerp 
Wijzigingsplan Inrit standplaatslocatie en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijke-
plannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0482.
bpwyvlietbaan098-on01).

Zienswijzen 
Binnen genoemde termijn kan een ieder zijn of 
haar zienswijze over het ontwerpplan schrif-
telijk kenbaar maken bij de gemeenteraad 
(Postbus 2, 2950 AA, Alblasserdam). Ook het in-
dienen van een mondelinge reactie is mogelijk. 
Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een 
week voor het einde van de ter inzage ligging, 
een telefonische afspraak te worden gemaakt 
met de afdeling RMO (0184) 495961. Nadere 
informatie over het ontwerpbestemmings-
plan kan worden gekregen op de genoemde 
afdeling in het gemeentehuis, telefoon (0184) 
495961. Het gemeentehuis is geopend op 
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en de 
maandag- en woensdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur. Indien u niet in de gelegenheid bent 
tijdens de openingsuren het plan in te zien, 
kan na telefonische afspraak een ander tijdstip 
worden bepaald.

Alblasserdam, 7 februari 2018
Burgemeester en wethouders van Alblasser-
dam
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Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de 
 gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunningen hebben:  
  
Verleend
Activiteit:  Bouw    

Het vervangen van een 
voetgangersbrug en het 
plaatsen van een nieuwe 
voetgangersbrug    

Locatie:  De Savornin Lohmanweg 
nabij 58     

Datum besluit: 16-01-2018    
  
Activiteit:  Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO, Inrit/Uitweg     
Het maken van een poort en 
het realiseren van een extra 
in- en uitrit    

Locatie:  Waalsmondelaan 30    
Datum besluit:  23-01-2018    
  
Activiteit:  Kap      

Het vellen of te doen vellen 
van zeven houtopstanden 
(6 suikeresdoorn (Acer sac-
charinum) en iep (Ulmus 
hollandica ‘Groen’))    

Locatie:  Van Lennepstraat    
Datum besluit: 23-01-2018    
 
Bezwaar:
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum 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 gron-
den van het bezwaar. Het bezwaar moet wor-
den 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    

Het plaatsen van een dak-
kapel   

Locatie:  West Kinderdijk 155   
Datum ontvangst:  22-01-2018   

Activiteit:  Bouw 
Het verwijderen van een 
stuk draagmuur keuken/
kamer   

Locatie:  Groen van Prinstererstraat 
12   

Datum ontvangst:  24-01-2018   
 
Activiteit:  Roerende zaken    

Het plaatsen van een hoog-
werker   

Locatie:  Edisonweg 5  
Datum ontvangst:  26-01-2018   
 
Activiteit:  Bouw 

wijziging bestemmingsplan 
Herstelplan Alblasserdam 
bouw van 50-70 grondwo-
ningen   

Locatie:  tussen Polderstraat en de 
A15

Datum ontvangst:  25-01-2018   
 
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. 
          
Buiten behandeling gelaten
Activiteit:  Bouw buiten behandeling 

gelaten   
Het maken van een aan-
bouw aan de achterzijde van 
de woning   

Locatie:  Polderstraat 115
Datum ontvangst:  24-01-2018   

Nieuws

Tussen 9 en 13 april 2018 gaan controleurs van het bureau Legitiem BV langs de deuren in 
Alblasserdam om hondenbezit te inventariseren. Dit doen zij in opdracht van SVHW die de 
hondenbelasting int voor de gemeente. De controleurs kunnen zich legitimeren als werk-
nemer van LEGITIEM BV.

Wanneer u een hond heeft, bent u verplicht aangifte te doen van hondenbezit. Als de controleurs 
een hond aantreffen waarvoor u geen belasting betaalt, melden zij dat bij SVHW. 

U kunt uw hond aanmelden via www.svhw.nl/hondenbelasting of door te bellen met 0186 577 222 
of 0800 02 00 873. Wijzigingen of afmeldingen kunt u ook doorgeven aan het SVHW. Afmelden kan 
alleen via de website of schriftelijk. Eventueel teveel betaald belastinggeld krijgt u dan terug.

Controles hondenbelasting


