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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

Publiekswinkel
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,  
Nicolette van Esdonk en 
Marianne Vogelenzang
Email: 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. 

Nieuws

Buitendienst in beeld: 
gladheidbestrijding
De openbare ruimte is voor ons allemaal. Bij de 
gemeente is de buitendienst verantwoordelijk 
voor het dagelijks onderhoud van uw leefomge-
ving. Wij merken dat er behoefte is om te weten 
hoe wij werken, wat wij doen en hoe de meldlijn 
openbare ruimte werkt. In deze rubriek gaan wij 
hierop in. Deze keer is het onderwerp: gladheid-
bestrijding.

Alblasserdam is klaar voor de winter
Het strooiseizoen is gestart. De buitendienst 
verzorgt zelf de bestrijding van gladheid op 
de openbare wegen en fi etspaden binnen de 
gemeente. Vanaf november is de buitendienst al 
15 keer uitgerukt om de hoofdwegen begaanbaar 
te krijgen.  

Het moment waarop we gaan strooien is afhan-
kelijk van het weer. Een informatiebron is Meteo 
Consult in Wageningen, dat in het winterseizoen 
dagelijks de gladheidverwachting opstelt. Daar-
naast houdt de coördinator gladheid de lokale 
situatie in de gaten.

Waar strooit de gemeente?
Wij strooien op hoofdautoroutes en hoofdfi ets-
routes, zoals: doorgaande wegen, routes voor 
bussen, routes voor noodhulpdiensten, aanslui-

tingen woonwijken en rondom scholen. Met de 
hand strooien we bij bushaltes, houten bruggen 
en op- en afritten van fi etspaden.

Waar strooit de gemeente niet?
De gemeente strooit niet in gewone woonstraten, 
30 km/uur gebieden, voetgangersgebieden, op 
fi etspaden die geen deel uitmaken van de hoofd-
fi etsroutes, op stoepen, voetpaden, woonerven 
en parkeerterreinen. 

Kaart met strooiroutes
Meer informatie en een kaart met strooiroutes 
vindt u op onze website: 
www.alblasserdam.nl (zoek op 'gladheid'). 

Wees voorzichtig!
De gemeente doet er alles aan om u veilig op weg 
te laten gaan. Ook op gestrooide routes kan het 
glad zijn, omdat het zout tijd nodig heeft om ijs 
of sneeuw te laten smelten. In de meest gunstige 
omstandigheden zijn de wegen binnen 3 uur na 
het strooien ijsvrij. Op bruggen en fi etspaden 
duurt dit langer. De routes worden gereden tot-
dat deze schoon zijn. Pas uw snelheid altijd aan 
en wees voorzichtig. 

Houd uw stoep sneeuw- en ijsvrij! 
Winkeliers, bewoners, bedrijven, scholen en 
instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het 
ijsvrij en sneeuwvrij houden van de stoepen en 
voetpaden in hun directe omgeving. Houd uw 
stoep sneeuw- en ijsvrij. Dit is wel zo veilig.

Informatie
Heeft u een suggestie voor een onderwerp of 
wilt u meer informatie over deze rubriek, dan 
kunt u contact opnemen met Petra Leenheer-
Duijnhouwer, afdeling buitenruimte/buitendienst 
via p.leenheer@alblasserdam.nl of 
telefoonnummer 14078.

Nieuws

Groot onderhoud begraafplaats 
Oude Torenhof
Ophogen tegelpaden en grindpaden vakken 
D, F en J.
Op 4 februari 2019 start een aannemer met het 
ophogen van de tegelpaden en grindpaden van 
vakken D, F en J. Het ophogen is eind februari 
gereed.

Aanvullen en rechtzetten grafmonumenten 
in vakken D, F en J.
Op 4 maart 2019 worden de grafvakken D, F en J 
aangevuld en de bijbehorende grafmonumenten 
rechtgezet. Het aanvullen en ophogen is eind 
april gereed. De planning is onder voorbehoud 
van onvoorziene (weer)omstandigheden. 

Nieuws

Internet der dingen onderwerp tijdens 
Drechtstedendinsdag

De slimme koelkast en de zelfdenkende 
thermostaat horen bij het 'internet der dingen'. 
Niet alleen mensen, maar ook steeds meer ap-
paraten zijn online. Wie hierover meer wil weten, 
kan op dinsdag 5 februari een bedrijvenmarkt 
bezoeken in de hal van het gemeentehuis van 
Papendrecht. Vanaf 16.00 uur presenteren 
bedrijven uit de regio hun toepassingen en 
ontwikkelingen op het gebied van het 'internet 
der dingen.' Belangstellenden zijn van harte 
welkom. Aanmelden is niet nodig.

Drechtraad stemt over begroting
De bedrijvenmarkt maakt deel uit van Drecht-
stedendinsdag. Tijdens deze regelmatig terug-
kerende bijeenkomst praten de zeven Drechtste-
dengemeenten over onderwerpen die de regio 

aangaan. Op het programma staat als eerste een 
themabijeenkomst over internet en ICT. 
Het Drechtstedenbestuur geeft informatie over 
de veranderingen binnen de ICT van de 
Drechtsteden. Ook de vorig jaar vastgestelde 
visie op ICT en informatie komt aan bod. 
Na de themabijeenkomst vergadert de Drecht-
raad over de geactualiseerde begroting van de 
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden 2019. 
De bespreking eindigt met een stemming over 
de begroting.

Meer informatie 
Meer informatie, zoals agenda's en bespreekstuk-
ken, vindt u in het Raadsinformatiesysteem van 
de Drechtraad op de website 
www.drechtsteden.nl

Blik op ons college

Het onzichtbare begin
We hebben net een periode van vorst achter 
de rug. Helaas zette de periode van vrieskou 
niet door en kunnen de schaatsen weer even 
in het vet. Wie weet, de winter duurt nog lang, 
kunnen we over een tijdje toch weer het ijs op 
met z’n allen.

Het is winter. Gezellig. Met een kop warme 
snert of chocolademelk werken in de natuur of 
genieten achter glas. En toch wordt er door de 
natuur hard gewerkt aan de lente. Nog onzicht-
baar, breekbaar, maar onmiskenbaar komt 
het nieuwe leven er weer aan. We merken het 
nauwelijks op, maar de dagen worden iedere dag 
weer iets langer en in de stal van de herder is het 
een drukte van belang. De kudde is volop aan het 
lammeren. Lammetjes, bij uitstek het teken van 
de lente, ze zijn er al, maar nog onzichtbaar. Het 
harde werken deze maanden laat zich pas over 
een paar maanden zien. 

Ogenschijnlijk stil
Zo is het ook vaak met het werk van de ge-
meente. Veel plannen trekken bij het ontkiemen 
de nodige aandacht. Daarna wordt het vaak 
ogenschijnlijk stil. 
Het harde werken achter de schermen kan sei-
zoenen lang, soms zelfs jaren lang duren voordat 
er iets in het dorp te zien is. Of het nu gaat om 

bouwplannen bij Mercon Kloos, een sporthal, 
de ontwikkeling van het Havengebied of om 
infrastructurele werken. Het heeft zijn tijd 
nodig om tot volle wasdom te komen. Soms 
is dat wel eens lastig om uit te leggen, zeker 
ook als het zwoegen achter de schermen niet 
leidt tot het tot volle wasdom komen van een 
project. Ook dat gebeurt. 

'Voorjaarsmoment'
Gelukkig zijn dat uitzonderingen. Ik werk graag 
hard aan het verwezenlijken van al die plannen 
die Alblasserdam nog mooier en leuker gaan ma-
ken. De meeste projecten kennen hun ‘voorjaars-
moment’ waarbij de resultaten voor iedereen 
zichtbaar worden. Ik hoop dat we dit jaar weer 
veel dat dit soort momenten met elkaar mogen 
beleven. Binnenkort 
de opening van het 
Bochanenterrein als 
symbolische start 
van de lente?

Hopelijk tot ziens!
Arjan Kraijo, 
wethouder



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

Verleend
Activiteit:  Bouw   
   Het plaatsen van een medicijn 

uitgifterobot bij apotheek Dok 11 
in een bestaand kozijn   

Locatie:  Parallelweg 11 
Datum besluit:  16-01-2019   
 
Activiteit:  Bouw   
   Het vervangen van het hekwerk   
Locatie:  Vinkenpolderweg nabij de 

Vlietbaan 
Datum besluit:  15-01-2019   
 
Activiteit:  Bouw   
   Het uitbreiden van de 

bedrijfswoning   
Locatie:  Voltastraat 4
Datum besluit:  14-01-2019   
 
Activiteit:  Bouw, Reclame   
   Het plaatsen van reclame op 

bestaand winkelpand   
Locatie:  Wilgenplein 12 
Datum besluit:  14-01-2019   
 
Activiteit:  Kap   
   Het vellen of te doen vellen van 

een houtopstanden (3 x Alnus 
spaethii 'Spaeth' (els) 

Locatie:  Van Hennaertweg 8
Datum besluit:  16-01-2019   

Omgevingsvergunningsvrij
Activiteit:  Bouw  
   Het plaatsen van een lounge 

plek met overkapping in tuin   
Locatie:  Dam 1
Datum besluit:  14-01-2019   
 
Ingediend
Activiteit:  Bouw  
   Het bouwen van een 

vrijstaande woning  
Locatie:  Hof Souburgh, kavel 2 
Datum ontvangst: 16-01-2019  

Activiteit:  Bouw  
  Het realiseren van een erker  
Locatie:  Van Eesterensingel 209
Datum ontvangst: 17-01-2019  

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.
         
Vergunningen en Meldingen, 30 januari 2019
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Bekendmaking

Vergunningen

Verkiezing van de leden van de Provinciale 
Staten en het algemeen bestuur van het 
Waterschap  op 20 maart 2019

Op 20 maart worden er verkiezingen gehou-
den voor leden van de Provinciale Staten en 
het algemeen bestuur van het Waterschap. 
Hieronder leest u hoe u kunt stemmen en 
wanneer u uw stempas krijgt.

Stemmen in Alblasserdam
De stempas waarmee u uw stem uitbrengt, 
ontvangt u uiterlijk 6 maart 2019 per post. 
U mag met uw stempas in een stemlokaal naar 
keuze binnen de gemeente Alblasserdam stem-
men. De stemlokalen binnen onze gemeente 
leest u op de bijsluiter bij uw stempas en op de 
kandidatenlijst. Ook op www.alblasserdam.nl 
vindt u het overzicht van de stemlokalen. 
PostNL bezorgt de kandidatenlijst uiterlijk 
15 maart 2019 huis aan huis.

In het stembureau moet u zich legitimeren met 
een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. 
Dit document mag op 20 maart 2019 maximaal 
5 jaar verlopen zijn. 
Heeft u geen juist identiteitsbewijs? 
Vraag dan op tijd een nieuw aan. 

Overdragen van uw stempas 
U mag ook een ander voor u laten stemmen 
met een onderhandse volmacht. U draagt 
dan uw stempas over aan een andere kiezer 
(gemachtigde). Deze gemachtigde stemt zelf 
ook voor dezelfde verkiezing in Alblasserdam. 
Hiervoor gelden regels:
•  de gemachtigde brengt uw stem gelijktijdig uit 

met zijn/haar eigen stem;
•  de gemachtigde stemt voor dezelfde verkiezing 

op een stembureau in Alblasserdam;
•  de gemachtigde mag per verkiezing 2 machti-

gingen aannemen (hij/zij mag per verkiezing  
dus 3 stemmen uitbrengen);

•  u vult op de achterkant van uw stempas 
(bij 'volmachtbewijs') de naam en het adres 
van de gemachtigde in;

•  u en de gemachtigde ondertekenen allebei uw 
stempas;

•  de gemachtigde neemt uw stempas en (een 
kopie van) uw identiteitsbewijs mee naar het 
stemlokaal. Uw (kopie) identiteitsbewijs mag 
op de dag van de verkiezing niet langer dan 
5 jaar verlopen zijn. De kopie van het identi-
teitsbewijs mag ook een foto op een mobiele 
telefoon of tablet zijn. 

Stemmen bij volmacht 
Met de schriftelijke volmacht mag een andere 
kiezer voor u stemmen. Dit doet u bijvoorbeeld 
omdat: 
•  u uw stempas niet kunt overdragen aan een 

andere kiezer, bijvoorbeeld omdat u al op uw 
vakantieadres verblijft; 

•  u een identiteitsbewijs heeft dat op 20 maart 
2019 langer dan 5 jaar is verlopen;

•  u geen identiteitsbewijs heeft.

Hoe vraagt u de schriftelijke volmacht aan?
•  op www.alblasserdam.nl vindt u het formulier 

'Stemmen bij volmacht'. Als zoekwoord geeft 
u Stemmen in. U print het formulier en vult dit 
in. U mag het formulier ook aan de balie van 
uw gemeente ophalen;

•  u vult het aanvraagformulier helemaal in en u 
plaatst allebei uw handtekening. Uw schriftelijk 
verzoek moet uiterlijk 15 maart 2019 bij de 
gemeente binnen zijn;

•  als de gemeente uw aanvraag heeft goedge-
keurd, ontvangt de gemachtigde een volmacht-
bewijs. Hiermee kan de gemachtigde voor u 
stemmen;

•  de gemachtigde neemt de schriftelijke mach-
tiging mee naar het stemlokaal en brengt uw 
stem tegelijk uit met zijn/haar eigen stem.

Stempas kwijt
Zonder stempas mag u niet stemmen. Een ver-
vangende stempas vraagt u tijdens de openings-
tijden aan bij de balie van uw gemeente. Dit mag 
tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur.

Samenstelling Kiezersregister
Op 4 februari 2019 stelt elke gemeente haar kie-
zersregister vast. Deze datum bepaalt in welke 
gemeente u mag stemmen. U ontvangt uw 
stempas op het adres waarop u op 4 februari 
2019 staat ingeschreven. 

Op www.alblasserdam.nl vindt u meer infor-
matie. Met vragen mag u ook contact opnemen 
met Team Verkiezingen. U bereikt ons via tele-
foonnummer telefoon 14 078.  

Alblasserdam, 30 januari 2019
De burgemeester, J.G.A. Paans
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