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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. 

Blik op de college

Kerstmarkt
De week voor Kerstmis hebben we als orga-
nisatie het jaar afgesloten met een gezellige 
kerstmarkt in Landvast. Een mooie manier om 
onze medewerkers te waarderen én de lokale 
middenstand een extraatje te gunnen. En na-
tuurlijk eet iedereen na afl oop gezellig een hapje 
mee. Zoals ieder jaar is de organisatie hiervan in 
vertrouwde handen van het team van Landvast.

Zwart randje om 2018
Traditiegetrouw blikken we op zo'n bijeenkomst 
terug op het afgelopen jaar. Voor onze organisa-
tie heeft 2018 een zwart randje gekregen door 
de plotselinge dood van onze lieve collega Julia 
en haar kinderen. Uiteraard hebben we voor 
hen en alle andere geliefden, die ons dit jaar zijn 
ontvallen een kaars opgestoken opdat wij hen 
niet zullen vergeten! 

Samen Gedaan
Indrukwekkend om zaken waaraan we in 2018 
hebben gewerkt de revue te laten passeren. 
Ik noem er een paar: het vierde pootje van de 
rotonde heeft ons allen behoorlijk bezig gehou-
den, het fi etspad Oost-Kinderdijk is na jaren van 
voorbereiding en gesprekken met bewoners 
eindelijk doorgetrokken. Nieuwe ontwikkelingen 
namen een vlucht zoals het Nedstaalterrein, de 
ontwikkelingen op Mercon Kloos waarmee we 
proberen volop mee te doen in de oeverontwik-
keling van de Drechtsteden. Het Lammetjeswiel 
werd geopend, De Alblashof werd verbouwd 
en onlangs opgeleverd, evenals het Schelde-
plein dat na een lang traject met ondernemers 
en omwonenden ook mooi is opgeknapt. 
We hebben er een prachtige sporthal bij, de 
herstructurering van Blokweer vordert gestaag 
en ondanks een politiestaking kijken vrijwilligers 
en organisatie op een succesvol Havenfestival 
terug. De eerste stappen zijn gezet in de strijd 
tegen armoede en Route 22 (jongeren aan ons 

dorp verbinden) kreeg een gezicht. We hebben 
de eerste Entreeopleidingen afgerond met een 
hoog slagingspercentage en het ABC-team zorgt 
dat iedereen in Alblasserdam voldoende bewe-
ging krijgt. Allemaal Samen Gedaan!

Organisatiezaken
Voor de organisatie stond 2018 vooral in het 
teken van de renovatie en tijdelijke verhuizing, 
kamperen zoals we dat noemen. Wat hebben 
we opgeruimd, een digitaliseringsslag gemaakt 
en plaats en onafhankelijk werken ingevoerd. 
Grote opluchting dat de verbouwing met een 
lichte vertraging alsnog door kan gaan…het blijft 
kamperen… Maar daar bleef het niet bij. 
Naast de verkiezingen en een nieuwe Samen-
levingsagenda werkten we ook aan de nieuwe 
privacywet, een nieuw intranet en zaaksysteem, 
investeerden we in duurzaamheid en schone 
lucht. Daarnaast zijn we druk bezig op het 
sociaal domein om de hulpvrager weer centraal 
te stellen. En tot slot hebben we  negen nieuwe 
medewerkers met een afstand tot de arbeids-
markt aange-
nomen bij de 
buitendienst.  
Mooie resulta-
ten om bij stil te 
staan. 

Ik wens u een 
heel fi jn 
Nieuwjaar!

Simone van Heeren
Secretaris/Algemeen directeur

Renovatie 
gemeentehuis
Na een intensief pro-
ces, waarin de voor 
en tegens langdurig 
zijn gewogen, heeft 
de gemeenteraad 
eind vorig jaar een 
extra krediet van € 
1,1 miljoen beschik-
baar gesteld voor de 
renovatie van het 
gemeentehuis. In juni 2017 was al € 7,9 miljoen 
gevoteerd, maar het extra krediet was nodig 
door de gestegen bouwkosten. Daarnaast 
meldde de bibliotheek zich intrek te nemen 
in het nieuwe gemeentehuis, wat extra geld 
kost maar ook weer opbrengsten genereert. 
Nieuwe plannen of nieuwbouw op een andere 
locatie had het proces zwaar vertraagd, zonder 
de zekerheid van een goedkopere variant. De 
huidige staat van het huis duldt geen verder 
uitstel. Opknappen is nodig om de organisatie 
goed te huisvesten en om er een mooi huis van 
de samenleving van te maken voor de inwoners.

Tunnelvisie
Meer dan 650 hand-
tekeningen, 1750 
ondertekeningen op 
Alblasserdamsnieuws, 
200 handtekeningen 
van de ouderenbonden, 
mensen die ingespro-
ken hebben tijdens 
de vergaderingen en 
heel veel persoonlijke 
brieven; de gemeen-
teraad heeft zich, met 
uitzondering van D66, akkoord verklaard met 
een extra krediet van 1,1 miljoen euro en het 
verplaatsen van de bibliotheek. Het totale 
krediet komt hierbij op 9,1 miljoen euro en als 
er, door de nog volop aanwezige risico’s geld 
bij moet dan mag dat van het budget van het 
plein afgesnoept worden. Alle mooie beloftes 
ten spijt tijdens de verkiezingen; op de mening 
van de burger zaten de overige partijen nu niet 
te wachten. De raad leed volgens D66 aan tun-
nelvisie en wilde niet meer van de ingeslagen 
weg afwijken. Mooie alternatieven ten spijt.

Renovatie 
gemeentehuis
De gemeenteraad had in juni 2017 al een 
besluit genomen om het gemeentehuis te re-
noveren en het Raadhuisplein te herinrichten. 
Na de Europese aanbesteding bleek dat er 
maar 1 aannemer zich had ingeschreven 
en voor een hoger bedrag dan het door de 
gemeenteraad vastgestelde krediet. De huidige 
ontwikkelingen in de bouwmarkten zijn de 

grootste oorzaak van 
het prijsverschil. Dit 
had niemand verwacht. 
Hierdoor kwam het 
college met een extra 
krediet aanvraag. Als 
PvdA fractie hebben 
wij hiermee ingestemd 
omdat wij vinden dat 
dit de beste keuze is 
voor nu en voor de toe-
komst van Alblasser-
dam. Voor meer informatie over onze afweging 
leest u verder op https://alblasserdam.pvda.nl/

Terugblikken en vooruitkijken
Einde jaar is altijd een 
moment van terug-
blikken en vooruitkij-
ken. Wat is er in het 
achterliggende jaar 
weer veel gebeurd. 
De verkiezingen, het 
plotselinge overlijden 
van Julia, het vervolg 
besluit gemeentehuis, 
en nog veel meer. 
Er staat ook nog een 
hoop te gebeuren. Ambities van het college 
zijn hoog. Echter laten we vooral waakzaam 
en realistisch zijn. Zorg dat er ruimte ontstaat 
om te investeren in kwaliteit. Dat was ook onze 
belangrijkste boodschap bij de behandeling 
van de begroting 2019.
Vanaf deze plaats wensen wij al onze inwoners 
een gezond en voorspoedig nieuwjaar toe.

Renovatie 
gemeentehuis
Het besluit voor 
renovatie van het 
gemeentehuis en om-
geving is al in juni 2017 
genomen. Voor de 
VVD is van begin af het 
totale budget van 10 
miljoen het kader waar 
binnen zowel renovatie 
gemeentehuis als her-
inrichting buitenruimte gerealiseerd moeten 
worden. Nu de renovatie van het gemeentehuis 
duurder uitvalt, hebben wij voorgesteld met de 
herinrichting Raadhuisplein te wachten totdat de 
renovatie is gerealiseerd. Door de verhuizing van 
de openbare bibliotheek in het gemeentehuis, is 
verbetering van de bereikbaarheid voor ouderen 
en minder validen noodzakelijk gebleken. Het 
instemmen met een extra budget was niet al-
leen lastig voor de VVD. Het roept tevens heftige 
emoties op vanuit de samenleving. Wij hebben 
gekozen voor de renovatie van het huidige 
gemeentehuis.

Blik op de raad

CU, Teus Stam

D66, Marko Stout

PvdA, Haci Erdogan

Blik op de raad

Gemeentehuis
Onlangs heeft het 
CDA ingestemd met 
de meerkosten van de 
verbouwing van het 
gemeentehuis. 
Deze verbouwing kost 
ontzettend veel 
geld en toch vinden 
wij deze keuze verant-
woord. Renovatie is 
dringend nodig. 
Enkele kantoren 
kunnen nu al niet meer worden gebruik, instal-
laties moeten worden vervangen en er zit op 

diverse plekken asbest. Voor ons is belangrijk 
dat een zelfstandig Alblasserdam een eigen 
gemeentehuis heeft. Doordat ook de biblio-
theek straks deel uitmaakt van het gemeen-
tehuis, kunnen we de jaarlijkse lasten gelijk 
houden. Het echte werk begint nu. We zullen 
er bovenop moeten zitten om te zorgen dat de 
kosten niet verder stijgen. 

Ook zijn we in 2019 weer in staat de gemeente-
lijke lasten voor de inwoners gelijk te houden. 
Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2019. 

CDA, Arco Strop

SGP, Jaco Brand)

VVD, Stavros Barzas
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Basisregistratie personen (BRP)

Verstrekking van uw gegevens uit de basisregistratie personen (BRP)
Overheidsinstanties en de door de minister aangewezen instellingen, krijgen altijd gegevens uit 
de basisregistratie personen (BRP). Deze gegevens hebben zij nodig voor het uitvoeren van hun 
taken. 
Denk hierbij aan:
• Belastingdienst
• Justitie
• Pensioenfondsen
• Sociale Verzekeringsbank 
• instellingen voor bevolkingsonderzoek (borstonderzoek).
De gemeente is verplicht deze gegevens te verstrekken.

Andere instanties 
De gemeente geeft geen gegevens aan commerciële instellingen en privépersonen. Wel mag zij 
gegevens verstrekken aan instellingen met een maatschappelijk belang. Deze instellingen krijgen 
uw gegevens alleen als zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Als u niet wilt, kunt u 
om geheimhouding van uw gegevens vragen. 

Meer weten?
Op www.alblasserdam.nl leest u meer informatie. 
Als zoekwoord geeft u 'geheimhouding' in.

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam hebben besloten de adresgegevens te wijzigen 
van:

naam geboortedatum datum uitschrijving

Ignatia, JJJ 19-05-1989 16-11-2018

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet meer juist. Een nieuwe 
verblijfplaats is bij de gemeente niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de volgende adresgegevens opgenomen: 
Adres  : onbekend
Woonplaats : onbekend
Land  : onbekend

De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd.

De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen zoals: 
toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift 
naar het college van burgemeester en wethouders. Dit doet u binnen zes weken na de dag van 
deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 
2950 AA  Alblasserdam.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bij-
voorbeeld een kopie van deze publicatie); de reden waarom u bezwaar maakt; het telefoonnum-
mer waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.

Nieuws

Als de feestdagen achter de rug zijn is het tijd 
om het vuurwerkafval en de kerstboom op te 
ruimen. Zakken met vuurwerkresten zijn op 
woensdag 2 en donderdag 3 januari tussen 
10.00 en 15.00 uur welkom bij het inzamelpunt 
op het Scheldeplein, op de parkeerplaats van 
Dirk van den Broek en op de parkeerplaats 
achter het gemeentehuis. Een volle zak vuur-
werkresten levert een snackbon voor Snackbar 
Den Dam op.

Versnipperen van kerstbomen
Wilt u uw kerstboom laten versnipperen? Lever 
uw boom dan op woensdag 9 januari tussen 
13.00 en 16.00 uur in op de parkeerplaats aan 
de De Savornin Lohmanweg, ter hoogte van het 
Lammetjeswiel. De kerstboomversnippering is 
alleen bedoeld voor particulieren. Voor de ver-
snippering komen alleen bomen zonder kluit, 
pot, houten onderkruis of spijkers in aanmer-
king. Voor elke goed ingeleverde kerstboom 
ontvangt u vijftig cent.

Opruimen na de feestdagen: 
vuurwerkresten en kerstbomen

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken be-
kend dat zij de volgende omgevings-
vergunningen hebben verleend:  

Verleend:
Activiteit:  Bouw    
  het maken van een dakop-

bouw    
Locatie:  Kievitstraat 2    
Datum besluit:  18-12-2018    
 
Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 

met regels RO, Inrit/
Uitweg   

  het bouwen van een 
woning en het maken van 
een uitrit / Kortland 55 a    

Locatie:  Hof van Souburgh kavel 1    
Datum besluit:  18-12-2018    
  
Activiteit:  Kap    
  het vellen of te doen vel-

len van een houtopstand 
(drie Prunus (populier) en 
een Magnolia (beverboom)    

Locatie:  Van Hennaertweg 22     
Datum besluit:  19-12-2018    
  
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).  
          
Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning  
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij 
besloten hebben de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning te verlengen met een 
beslistermijn van 6 weken: 
 
Activiteit:  Bouw    
  het uitbreiden van het 

bedrijfsgebouw    
Locatie:  Kelvinring 20    
Datum besluit:  19-12-2018    
  
Activiteit:  Bouw   
  het vervangen van het 

hekwerk    
Locatie:   Vinkenpolderweg nabij 

de Vlietbaan    
Datum besluit: 20-12-2018    
  

Activiteit:   Handelen in strijd met 
regels RO    

  het handelen in strijd met 
regels Ruimtelijke Ordening    

Locatie:  Kortland 42    
Datum besluit:  19-12-2018    
  
Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
  het plaatsen van een 

dakkapel   
Locatie:  Vijverhof 32   
Datum ontvangst: 15-12-2018   

Activiteit:  Bouw   
  het realiseren van een 

vrijstaande woning   
  De Meander van Sou-

burgh, kavel 8  
Datum ontvangst: 19-12-2018   
 

Activiteit:   Bouw, Monument, Werk of 
werkzaamheden uitvoeren  

  Renovatie Gemeentehuis 
Alblasserdam - wijzigingen   

Locatie:  Cortgene 2   
Datum ontvangst: 20-12-2018   
 
Activiteit:   Kap, Werk of werk-

zaamheden uitvoeren   
  het verwijderen van ob-

stakels en het vellen van 
3 houtopstanden rondom 
het gemeentehuis   

Locatie:  Cortgene 2   
Datum ontvangst: 19-12-2018   
 
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 aanvragen 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ingetrokken: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO 

  het realiseren van een 
garage   

Locatie:  Vinkenpolderweg 33 d   
Datum ontvangst: 12-10-2018   
 
Vergunningen en Meldingen, 
2 januari 2019 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 
woensdag 9 januari 2019

19.30 - 21.30 uur  |  Cultureel Centrum Landvast, Haven 4

Een actiever en zorgzamer 2019!

Graag nodigen wij u uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 9 januari van 
19.30 tot 21.30 uur in Cultureel Centrum Landvast aan de Haven 4. Dit keer staat de 
bijeenkomst in het teken van Actiever en zorgzamer met daarin een rol voor de jeugd 
via Route 22.

Route 22 gaat over de toekomst van de jeugd in Alblasserdam. Hoe kunnen we onze 
jongeren (ver-)binden aan en behouden in ons dorp. Wat is daar bijvoorbeeld voor 
nodig? Reden temeer om hen te vragen dit keer de Nieuwjaarsbijeenkomst te organise-
ren. Laat u verrassen, want dit jaar is de bijeenkomst in een ander, jong jasje gestoken 
met aandacht voor jong en oud. Rond 20.30 uur zullen de jongeren op het podium in 
gesprek gaan met de burgemeester. We hopen u op 9 januari te ontmoeten!

Simone van Heeren       Jaap Paans          Herman Verweij                             
Secretaris        Burgemeester        Vice voorzitter gemeenteraad      
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