
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 
communicatie@alblasserdam.nl.

Gemeentenieuws
Dorp met karakter 12 juni 2019

Raads- en commissievergaderingen

Deze week zijn er in Alblasserdam geen raads- 
of commissievergaderingen. De eerstvolgende 
vergadering is op dinsdag 18 juni. 

Dan vergaderen de commissies Grondgebied en 
Bestuur & Samenleving.

Neem een kijkje bij het gemeentehuis

Bent u benieuwd hoe de renovatie van het 
gemeentehuis verloopt? Op zaterdag 15 juni kunt 
u het met eigen ogen zien tijdens de Dag van de 
Bouw. Deze landelijke open dag van Bouwend 
Nederland is bedoeld om mensen een kijkje te 
laten nemen bij bouwprojecten en -locaties die 
normaal voor het publiek gesloten zijn. 

Rondleidingen
De hekken rond de bouwplaats aan het Cortgene 
staan open van 10.00 tot 16.00 uur. Medewerkers 
van bouwbedrijf Constructif, dat de renovatie 
uitvoert, verzorgen rondleidingen. 

U krijgt onder meer de kans om de werkzaamhe-
den en de omgeving van het gemeentehuis van 
bovenaf te bekijken.

Huis van de Samenleving
Het gemeentehuis wordt verbouwd tot Huis van 
de Samenleving dat niet alleen plaats biedt aan 
de gemeente, maar ook aan de bibliotheek 
AanZet, leerwerkbedrijf Smile en de politie. 
De renovatie ging begin dit jaar van start. 
In de loop van 2020 wordt het Huis van de 
Samenleving opgeleverd.

NieuwsBlik op ons college

Mensenwerk
,,En nu moet jij eens even heel goed naar mij 
luisteren...”, gevolgd door een scheldpartij 
die ik hier niet zal herhalen. Ik loop net onze 
kantoortuin binnen en zie mijn medewerker 
met een rood hoofd aan de telefoon zitten. 
Als ik dichterbij kom, hoor ik door de telefoon 
een heftige scheldkanonnade. Wat een verbaal 
geweld. Vol bewondering zie ik vervolgens 
hoe mijn medewerker oprecht luistert naar de 
beller, het probleem erkent en met de beller 
op zoek gaat naar een mogelijke oplossing. De 
andere kant kalmeert en ik meen aan het einde 
van het gesprek zelfs een kort grapje te horen. 
De twee mensen aan de lijn zijn blijkbaar nader 
tot elkaar gekomen. Luisteren, elkaar erken-
nen en samen zoeken naar oplossingen, dat is 
mensenwerk.

Beste burgemeester van de wereld
'Besturen is mensenwerk', was dit jaar ook het 
thema van het landelijke congres van de Vereni-
ging Nederlandse Gemeenten (VNG). Wethou-
ders, burgemeesters, gemeentesecretarissen 
en griffi  ers kwamen vorige week bij elkaar om 
te praten over onder andere de tekorten in de 
jeugdzorg en de voorwaarden van het Klimaat-
akkoord. Er waren ook een paar inspirerende 
sprekers onder wie Bart Somers, de burgemees-
ter van de Belgische stad Mechelen. Hij werd 
vorig jaar uitgeroepen tot beste burgemeester 
van de wereld. En dat is niet voor niets. Twintig 
jaar geleden was Mechelen een stad vol crimina-
liteit, werkloosheid en vreemdelingenhaat. Het 
is hem gelukt om samen met de inwoners de 
stad om te vormen tot een stad waarin het fi jn 
wonen is voor alle inwoners, ongeacht afkomst, 
achtergrond of sociaal milieu.

Luisteren en samenwerken
Zijn geheim? Hard optreden tegen criminaliteit 
om de veiligheid van inwoners te waarborgen 
en daarnaast ieder individu als mens zien en 
niet als onderdeel van een groepering. Luiste-
ren, de mens achter het verhaal zien en samen-
werken. Eigenlijk ‘gewoon’ mensenwerk dus. 
Maar zeker een prestatie in een tijd waarin juist 
dat mensenwerk soms wat uit het oog verloren 
lijkt te raken door verharding van standpunten 
in het politieke debat, verbaal geweld in het 
maatschappelijk verkeer en pesterijen op social 
media. Na afl oop van het telefoongesprek steek 
ik mijn duim op naar de medewerker! Mooi om 
dat mensenwerk ook van dichtbij te zien en voor 
mij een inspiratie om dit nog veel meer aan te 
moedigen en te waarderen.''

Nieuws

Wij zijn benieuwd naar uw mening over speelplekken in Alblasserdam

Wat vinden u en uw kinderen belangrijk op 
het gebied van buiten spelen? Zijn er genoeg 
speelplekken? Hoe kunnen ze nog leuker 
gemaakt worden? Aan wat voor soort 
speelplekken hebben uw kinderen behoefte? 
Wij horen het graag. 

Willen u en/of uw kind(eren) onze vragenlijst 
invullen? Dat kan tot en met vrijdag 12 juli via 
www.alblasserdam.nl/spelen.

  

Speelruimtebeleidsplan
De uitkomsten van de vragenlijst nemen wij 
mee in het nieuwe speelruimtebeleidsplan. Het 
bestaande plan komt uit 1995 en gaan we tegen 
het licht houden. De inbreng van inwoners, jong 
en oud, is daarin heel belangrijk. Naast de vra-
genlijst gaan wij ook via de scholen in overleg met 
kinderen en vragen we advies van stichtingen en 
andere partners. In het plan komt een centrale 
visie en speerpunten voor de komende 15 jaar. 

Ook nemen we er een budget in op om de plan-
nen daadwerkelijk uit te voeren. Het doel is om 
het plan in het najaar van 2019 door het college 
en de gemeenteraad te laten vaststellen zodat 
we in 2020 de eerste resultaten buiten zichtbaar 
kunnen maken.



Gemeentenieuws
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Nieuws Vergunningen & Bekendmakingen

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

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van 

magazijnstellingen   
Locatie:  Nieuwland Parc 1-2 
Datum besluit:  27-05-2019   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het maken van een aan-

bouw   
Locatie:  Johan de Wittstraat 39 
Datum besluit:  29-05-2019   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het bouwen van een 

woning   
Locatie:   Meander van Souburg 

kavel 12 (Vinkenpolderweg 
33e) 

Datum besluit:  29-05-2019   
 
Activiteit:  Bouw   
Voor:   het bouwen van een 

woning   
Locatie:   Meander van Souburg 

kavel 9 (Vinkenpolderweg 
33b)   

Datum besluit:  29-05-2019   

Activiteit:  Kap   
Voor:   het vellen of te doen vel-

len van 14 houtopstanden   
Locatie:  Parallelweg 2 
Datum besluit:  27-05-2019   

Verleende onttrekking- en 
splitsingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende onttrekkings- en splitsingsvergunnin-
gen hebben verleend: 

Voor:   het omzetten van zelfstan-
dige naar onzelfstandige 
woonruimte  

Locatie:   Van Oldenbarneveld-
straat 26

Datum besluit:  07-05-2019

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). 

Ingediende aanvragen om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een dak-

kapel op de voorgevel   
Locatie:  Van Lennepstraat 38 
Datum ontvangst:  27-05-2019   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een dak-

opbouw   
Locatie:  Kortland 54 a 
Datum ontvangst:  27-05-2019   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een 

directiekeet op parkeer-
plaats Sportcentrum 
Blokweer   

Locatie:   De Wervel e.o., parkeer-
plaats Blokweer    

Datum ontvangst:  28-05-2019   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het plaatsen van een dak-

terras   
Locatie:  Zeelt 131 
Datum ontvangst:  29-05-2019   

Activiteit:  Bouw   
Voor:   het realiseren van een 

verzamelgebouw voor 8 
bedrijfsunits met kantoor   

Locatie:   Van Coulsterweg 
ong. Kavel 3   

Datum ontvangst:  31-05-2019   
 
Activiteit:   Handelen in strijd met 

regels RO, Weg aanleg-
gen of veranderen   

Voor:   het aanbrengen van ver-
harding en het graven van 
water   

Locatie:  Vlietbaan   
Datum ontvangst:  28-05-2019   
 
Activiteit:  Reclame   
Voor:   het aanbrengen van een 

reclamevoorziening   
Locatie:  Plantageweg 31 a    
Datum ontvangst:  29-05-2019   
 
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, 12 juni 2019

Inwoners van Alblasserdam ontvangen op 
12 juni een ‘In geval van nood’-kaart. Hierop 
kunt u gegevens invullen die belangrijk zijn 
voor hulpdiensten. Denk bijvoorbeeld aan 
het telefoonnummer van uw huisarts of 
van familieleden of de plek waar u uw me-
dische gegevens bewaart. De kaart wordt 
huis-aan-huis bezorgd.

U ontvangt meerdere versies van de kaart die 
u zelf kunt invullen. De grootste is bedoeld om 
in de buurt van de voordeur op te hangen. Zo 
kunnen medewerkers van hulpdiensten snel 
belangrijke gegevens vinden zonder tussen uw 
persoonlijke spullen te hoeven zoeken. Er zijn 
ook kleinere kaartjes voor in uw portemon-
nee en om uit te delen aan contactpersonen 
zoals kinderen of buren. De kaart is tot stand 
gekomen in nauwe samenwerking met de 
meldkamer, hulpdiensten, huisartsen, juristen 
en zorginstellingen. 

Kaart niet ontvangen, haal hem dan af
Heeft u de kaart niet ontvangen, bijvoorbeeld 
omdat u een 'nee-nee' sticker op uw brieven-
bus heeft? De kaarten zijn ook af te halen bij 
de Publiekswinkel aan Cortgene 9a.

Designed by xb100 / Freepik

‘In geval van nood’-kaart in uw 
brievenbus of op deurmat

Nieuws

Projectontwikkelaar Whoonapart houdt op 
dinsdag 18 juni in het Wapen van Alblasser-
dam een inloopavond over de ontwikkeling van 
het voormalige Mercon-Kloos terrein aan de 
West-Kinderdijk. De projectontwikkelaar wil op 
het terrein onder meer woningen en een hotel 
bouwen. 

U kunt tijdens de avond informatie verwachten 
over de bestemmingsplanprocedure, de dijk-
versterking en de verkoop van de woningen. 
Op de website www.alblasapart.nl leest u meer 
over het project en kunt u zich aanmelden voor 
de informatieavond. De bijeenkomst begint 
om 19.00 uur.

Inloopavond over de bouwplannen 
op het Mercon-Kloos terrein

Nieuws

De vijftig gepasseerd en moeite met het 
vinden van passend werk? Misschien zijn de 
workshops van de stichting Werk Plus 
Ervaring (voorheen Stichting 50 plus) dan 
iets voor u. Op dinsdag 18 juni kunt u ken-
nismaken met de aanpak van de stichting 
tijdens een bijeenkomst in de bibliotheek.

De stichting biedt vier workshops aan waarin 
de werkzoekende centraal staat. Daarbij gaat 
het om veel meer dan alleen zijn of haar werk-
ervaring. Ook zaken als de gezondheid, 

de privésituatie, de fi nanciële situatie en de 
passie van de werkzoekende komen aan bod. 
,,In onze workshops ligt de regie volledig in 
handen van de 50-plusser. Dat levert soms 
mooie en verrassende resultaten op'', aldus de 
stichting. Tijdens de bijeenkomst in de biblio-
theek krijgt u een beeld van wat u van de work-
shops kunt verwachten. De bijeenkomst begint 
om 14.00 uur en is gratis. Aanmelden via 
info@werkpluservaring.nl. Meer informatie bij 
Riet Duijkers (06 - 549 82 346) of Ton Wulfert 
(06 - 292 89 180).

Maak kennis met workshops voor 
werkzoekende 50-plussers

Bekendmaking

Op 13 mei 2019 is een melding ontvangen in 
het kader van het "Activiteitenbesluit milieu-
beheer". Het gaat over het veranderen van het 
lascentrum gelegen aan Nieuwland Parc 1 te 
Alblasserdam.

De verandering betreft het plaatsen van ma-
gazijnstellingen. Deze melding is afgehandeld 
onder zaaknummer Z-19-353728.

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, 
onder verwijzing naar het zaaknummer, 
inlichtingen worden ingewonnen bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
tel.nr. 078 - 770 85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat 
deze bekendmaking uitsluitend een informa-
tief karakter heeft.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam namens dezen, de directeur 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Wet milieubeheer
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