
Nieuws

WMO loket gesloten

Het WMO loket is van 6 augustus t/m 
24 augustus 2018 gesloten. 

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

Gemeentenieuws
Dorp met karakter 18 juli 2018

Waar vindt u wat?
Postadres:  Postbus 2,  

2950 AA 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), 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 wo-
ningtoezicht 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 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.

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. 

Vergunningen en bekendmakingen

Raads- en commissieagenda

Vanwege het zomerreces zijn er tot september geen vergaderingen van de gemeenteraad.
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Sint Jacobus Paardenmarkt op 25 juli 
2018
Woensdag 25 juli 2018 vindt de jaarlijkse Sint 
Jacobus Paardenmarkt plaats in en rondom de 
Kerkstraat in Alblasserdam. De markt begint ’s 
morgens om 8.00 uur. 

Op de markt zijn paarden, pony’s en kraam-
pjes. Ook rijdt er een paardentram. Tegen 
een vergoeding is het mogelijk om met deze 
paardentram van de fi rma Baan een rondrit te 
maken door de gemeente.

Eigenaren van pony’s en paarden krijgen een 
premie om hun dieren op de markt te laten 
zien. Voor een paard is dit € 17,00, voor een 
pony € 12,00. Rond 11.30 uur is er onder de 
aanvoerders van de paarden en pony’s een 
verloting van kleine geldprijzen.

Ponykeuring onder het zadel
De traditionele ponykeuring onder het zadel 
wordt ook dit jaar weer gehouden op het gras-
veld aan de van Lennepstraat. De ponykeuring 
begint om 10.45 uur. 

Grote loterij
Bezoekers van de markt kunnen op drie plaat-
sen loten kopen voor de grote Sint Jacobus 
Paardenmarkt loterij: bij basisschool de Schalm 
in de Kerkstraat, bij een kraam bij de paarden 

en in de Waalsmondelaan. Een lot kost € 0,50. 
Tot nu toe zijn elk jaar alle 5500 loten binnen 
vier uur verkocht. 

Avondprogramma 
Van 18:40 uur tot 21:05 uur is er op het gras-
veld tussen de Roemer Visscherstraat en de 
Hobbemalaan een spectaculair hippisch festijn.

Het avondprogramma ziet er als volgt uit:
18.40 - 19.00 uur  optreden jazzband DD Hot 5;
19.00 - 19.20 uur Dennis Miras;
19.25 - 19.45 uur Heiblumke Horses;
19.45 - 20.05 uur Loterij;
20.10 - 21.35 uur Brabants Span;
20.35 – 21.05 uur  Stoelendans

Donateurs 
Het comité Sint Jacobus Paardenmarkt wil 
tijdens de markt nieuwe donateurs werven. 
Particulieren kunnen voor € 12,00 per jaar 
vriend of vriendin zijn van Sint Jacobus. Voor 
bedrijven geldt een minimale bijdrage van 
€ 45,00 per jaar.

Meer informatie neemt u contact op met 
Marcel Sels, secretaris van het Sint Jacobus 
Paardenmarkt Comité, telefoon 06-22233278.

Op 19 juni 2018 heeft de raad van de gemeen-
te Alblasserdam de ‘Huisvestingsverordening 
Alblasserdam 2018’ vastgesteld.

Per besluit van gelijke datum is de Huisves-
tingsverordening Alblasserdam 2015 ingetrok-
ken.

De Huisvestingsverordening is een verordening 
die conform afdeling 3:4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dient te worden 
gemaakt en bevat regels met betrekking tot de 
verdeling van woonruimte. Nieuw is dat de ver-
ordening is aangevuld met een vergunningstel-

sel voor omzetten van woonruimte bij gebruik 
als onzelfstandige woonruimte, splitsing in 
appartementsrechten en woningvorming.

Het besluit treedt op 10 juli 2018 in werking. 
De verordening is voor een ieder in te zien 
op www.overheid.nl en ligt daarnaast, op 
afspraak, ter inzage.

Voor vragen over of een nadere toelichting op 
de Huisvestingsverordening kunt u contact 
opnemen met de gemeente Alblasserdam 
(T: 14 078) of de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid (T: 078 770 8585).

Nieuws

Gezocht: verhalen en anekdotes over 
bedrijven langs de Noord
Weet u veel van de Alblas-
serdamse scheepswerven en 
aanverwante bedrijven en 
vindt u het leuk om hierover 
te vertellen tijdens de Open 
Monumentendag op zaterdag 
8 september? Dan bent u van 
harte welkom om zich te melden 
bij werkgroep tentoonstellingen 
van de Historische Vereniging 
West-Alblasserwaard.

In Europa
De Open Monumentendag heeft 
dit jaar als thema In Europa. De 
Historische Vereniging haakt 
hierop in met een fi ets- en 
wandelroute langs bedrijven die iets met de 
scheepsbouw te maken hebben of hadden. 
Veel van deze bedrijven hadden hun klanten 
niet alleen in Nederland en Europa, maar over 
de hele wereld.
 
Fotoborden
Aan de zes kilometer lange route langs de 
Noord, van de Ruigenhil tot Hotel Kinderdijk, 
komen fotoborden te staan die informatie 
geven over huidige en voormalige bedrijven. 
De Historische vereniging zoekt oud mede-
werkers of (oud-)inwoners van Alblasserdam 
die bij de fotoborden en langs de route willen 
staan om deelnemers verhalen en anekdotes 
te vertellen en hun vragen te beantwoorden.

Toeleveringsbedrijven
Er zijn foto’s te zien van o.a. de Kabelfabriek, 
de grotere scheepswerven zoals van der 
Giessen-de Noord (nieuwe werf), Verolme 
(oude werf) en Oceanco en kleinere scheeps-
werven zoals Vermeulen, Janse, Jonker, Tukker 
en Beenhakker. Maar ook voor toeleverings-
bedrijven zoals de conservenfabriek Meur-
sing, verzinkerij Clements, houthandel Klaver 
en zeilmakerij en machinefabriek van der Lee 
is aandacht tijdens de route.

Opgeven
Belangstellenden kunnen zich melden via 
tentoonstellingenhvwa@hotmail.com of 
bellen naar de secretaris van de werkgroep 
tentoonstellingen Dick van Bochove via 
tel 078-691 3632.

Een foto uit de oude doos van scheepswerf Kloos Kinderdijk.
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Openingstijden Sociaal Raadslieden
Tijdens de vakantieperiode wijzigen de ope-
ningstijden van de Sociaal Raadslieden. 

Van 16 juli t/m 23 augustus 2018 is er inloop-
spreekuur op:

Dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

In deze periode is er geen spreekuur op maan-
dag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Ook is er 
geen afsprakenspreekuur.


