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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.

Nieuws

De vraag hoe burgers en de overheid 
zich kunnen beveiligen tegen hacken en 
cybercrime is een van de onderwerpen van 
gesprek tijdens de maandelijkse Drecht-
stedenvergadering, op woensdag 12 juni in 
het gemeentehuis van Papendrecht aan de 
Markt 22. In de regel is deze vergadering 
op de eerste dinsdag van de maand. In 
verband met het jaarlijkse congres van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
in de eerste week van juni, wordt deze keer 
uitgeweken naar een andere dag.  

Drechtraad 
Van 19.30 uur tot 20.00 uur komt de 
Drechtraad bijeen om de heer P. Vat te 
benoemen tot lid van het Drechtstedenbe-
stuur. Van 20.15 uur tot 21.15 uur gaat het 
in de carrousel Fysiek over de regionale 
ruimtelijke economische instrumenten 
en hoe die bijdragen aan de Groeiagenda 
2030. Van 21.30 uur tot 23.00 uur is de 
carrousel Bestuur en Middelen met onder 
meer een workshop Cybersecurity. 
Daarbij gaat het over de vraag hoe burgers 
en overheid zich kunnen wapenen tegen 
hacken en cybercrime. 

Jaarstukken en begroting
In de carrousel Bestuur en Middelen 
komen ook de fi nanciële jaarstukken over 
2018 van de gemeenschappelijke regeling 
Drechtsteden aan de orde met het bijbeho-
rende accountantsverslag. Daarna komt de 
zogenaamde primaire begroting Drecht-
steden 2020 aan bod. 

Workshop over 
cybercrime

Havengebied
Bij de bespreking 
over de ontwikkeling 
van ons Havenge-
bied kwam er een 
vervelende aap uit de 
mouw. Het voorstel 
om in het Havenge-
bied onder andere 
sociale huurwoningen 
te realiseren, bleek 
gekoppeld aan de 
mogelijke realisatie van een kerk op de 
Wipmolenlocatie. Dat was niet openlijk te vin-
den in de tekst van het voorstel. Voor de VVD 
is die manier van politiek bedrijven onaccepta-
bel. Gelukkig kregen wij raadsbreed bijval. 
Los van de vraag of je op die locatie een kerk 
wilt, moet besluitvorming altijd transparant 
zijn. De wethouder bood een welgemeend 
excuus aan. Na aanpassingen in het voorstel, 
waaronder het loskoppelen van de ontwikke-
ling op de Wipmolenlocatie, konden wij alsnog 
instemmen met de start van de ontwikkeling 
van ons Havengebied. Daar zijn we blij mee.

Haven
Kunt u het zich al 
voorstellen? Een rondje 
lopen rond de haven 
waar het gezellig toeven 
is in Alblasserdam? De 
afgelopen jaren namen 
de campers hun intrek 
op deze plek. Inmiddels 
zijn zij niet meer weg 
te denken uit Alblas-
serdam en kijken we 
naar verplaatsing nabij de sportvelden. Dan komt 
er ruimte vrij op Haven-zuid om te gaan bouwen. 
Al vele plannen zijn de revue gepasseerd en de 
crisis van de voorbije jaren heeft niet geholpen in 
een snelle ontwikkeling. Nu zit het tij mee maar 
we  kunnen dit stukje centrum maar een keer 
goed opnieuw inrichten. Ruimte voor water, dijk, 
wonen, gezelligheid en parkeren!!. De komende 
periode beginnen we met een tender richting 
ontwikkelaar om ook de creativiteit van de 
markt te gebruiken bij de vormgeving van dit 
unieke stukje Alblasserdam.

Ontwikkeling 
havengebied
De ChristenUnie heeft 
in de laatste raads-
vergadering aandacht 
gevraagd voor bouw 
van sociale huurwonin-
gen. Dit is vastgelegd 
in de regionale PALT 
afspraken, maar de CU 
vindt dit ook passen in 
de sociale samenhang 
van de samenleving. Hoewel bouw van sociale 
woningen goed zou kunnen in de ontwikkeling 
van het havengebied, is een snelle start van 
woningbouw door Woonkracht10 voor ons een 
stap te ver. De ontwikkeling van het havengebied 
moet in zijn geheel worden gezien, inclusief de 
fi nanciële haalbaarheid. Sociale woningbouw 
blijft nodig in ons dorp. Er kwam geen toezegging 
van het college om dit scherper te formuleren 
in het raadsstuk Havengebied, vandaar onze 
uitspraak in de raad dat we de wethouder scherp 
zullen houden in de komende tijd over sociale 
woningbouw.

Groen
Volgens de universi-
teit van Wageningen 
is Alblasserdam een 
van de minst groene 
gemeenten. En wat 
doet Alblasserdam? 
Ondanks beloftes in 
verkiezingscampagnes 
en een coalitieakkoord 
waarin beloofd wordt 
Alblasserdam groener 
te maken worden er mooie plantenbakken op 
de Dam weggehaald en wordt er woningbouw 
gepleegd ten koste van groen bij de kassen van 
Jonker. We kunnen discussiëren over de hoeveel-
heid groen maar hier wordt wel een precedent 
geschapen. Morgen woningen 100 meter 
verderop en overmorgen meer woningen nog 
eens 100 meter verder. Daarna kunt u natuurlijk 
ook met een plan komen. Al met al dus steeds 
minder groen in Alblasserdam en meer verkeer 
op de dijk. Een bijdrage voor de noodzakelijke 
woningbouw in Alblasserdam zijn deze woningen 
nauwelijks. Dus voor wie doen we het?

Bouw sociale 
huurwoning
In Alblasserdam zijn 
meerdere bouwlocaties 
in ontwikkeling. Als PvdA 
zouden wij graag zien 
dat in alle projecten 
verschillende soorten 
woningen gebouwd gaan 
worden. Namelijk van 
dure koopwoningen tot 
sociale koop- of huur-
woningen. Als PvdA staan wij voor een inclusieve 
samenleving omdat wij geloven dat de samenle-
ving op deze wijze het sterkst tot zijn recht komt. 
Wij blijven ons daarom inzetten voor de bouw 
van voldoende sociale huurwoningen zodat de 
bewoners in Alblasserdam een huis kunnen blij-
ven huren. Een locatie waar we als gemeenteraad 
snel willen bouwen is Haven-zuid. Woonkracht10 
heeft plannen om hier minimaal 40 sociale 
huurwoningen te bouwen. Als PvdA staan wij hier 
vierkant achter en we zullen ons blijven inzetten 
om dit daadwerkelijk te realiseren. 

Van het gas
Alblasserdam moet 
er ook aan geloven. 
Op termijn gaan alle 
woningen van het 
gas af. Hoe? Dat kan 
per wijk of gebied 
verschillen. Van 
all-electric, bodem-
warmte, warmtenet 
tot waterstof. De 
gemeente is aan zet 
om op basis van on-
afhankelijk onderzoek onze inwoners goed te 
informeren en dat duurt nog wel even. Tot die 
tijd doen huisbezitters er goed aan hun woning 
te isoleren of enkele beglazing te vervangen. 
Dat HVC bijna 1:1 gekoppeld lijkt te worden 
aan een warmtenet is tegen het zere been van 
de SGP-fractie. Een alleenrecht kan namelijk 
nooit in het voordeel zijn van onze inwoners. 
De wethouder heeft de raad verzekerd dat 
de keuze voor HVC nog niet gemaakt is. Heeft 
u kennis op dit gebied en wilt u die breder 
inzetten? Sluit u dan aan bij de lokale energie 
expertgroep!

VVD,  Herman Verweij

CDA, Arco Strop

CU, Teus Stam

Blik op de raad

PvdA, Haci Erdogan

D66, Marko Stout SGP, Jaco Brand

Nieuws

Rond Pinksteren komt HVC op een andere 
dag langs om het afval op te halen. Kijk in de 
HVC afval-app of in de afvalkalender via www.
hvcgroep.nl wanneer jouw afval wordt opge-

haald. Let op: Het afvalbrengstation is tijdens 
feestdagen gesloten.

Afvalinzameling rond Pinksteren
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Vergunningen & Bekendmakingen

Z-19-348405

Kennisgeving beschikking reguliere procedure 
milieuneutraal wijzigen

Het college burgemeester en wethouders van 
Alblasserdam heeft besloten om een omgevings-
vergunning te verlenen aan BCTN Alblasserdam 
B.V. De inrichting is gelegen aan de Nieuwland 
Parc 429 te Alblasserdam en betreft het tijdelijk 
op- en overslaan van containers.

De beschikking met bijbehorende stukken is op 
afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de 
Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht.
Via telefoonnummer (078) 770 8585 kunt u een 
afspraak maken.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar 
maken tegen deze beschikking. Het maken van 
bezwaar dient te geschieden door het indienen 
van een bezwaarschrift gericht aan de 

burgemeester en wethouders van Alblasserdam, 
Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Een bezwaar-
schrift kan worden ingediend gedurende een 
termijn van 6 weken na de datum van verzending 
van deze beschikking.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en 
dient in ieder geval het volgende te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
-  een omschrijving van de beschikking waartegen 

bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u een verzoek doen tot het 
treffen van een voorlopige voorziening bij de 
Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Post-
bus 50951, 3007 BM Rotterdam. Het verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening moet 
worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling 
Rechtbank Rotterdam. Deze kan een voorlopige 
voorziening treffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokkenbelangen, dat vereist.

Raads- en commissievergaderingen

Deze week zijn er in Alblasserdam geen raads- of 
commissievergaderingen. 

De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 
18 juni.

Vergunningen & Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken 
bekend dat zij de volgende omge-
vingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:    het uitbreiden van de 
woning aan de achterzijde 
middels een dakopbouw  

Locatie:  Cornelis Smitstraat 51   
Datum besluit:  24-05-2019  

Activiteit:  Inrit/Uitweg  
Voor:   het aanleggen van een 

inrit  
Locatie:  Azaleastraat 25   
Datum besluit:  24-05-2019  

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

len van twee houtopstan-
den (een Betula pendula 
(berk) en een Surbus inter-
media (lijsterbes))  

Locatie:  Parallelweg 13
Datum besluit:  24-05-2019  

Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:   het takelen van het dak 

i.v.m. de verbouwing van 
het pand  

Locatie:  Sportlaan 1   
Datum besluit:  20-05-2019  

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).

Verlengen beslistermijn aanvraag om 
een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Alblasserdam maken bekend dat zij besloten 
hebben de volgende aanvraag om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken:

Activiteit:  Bouw 
Voor:   het plaatsen van magazijn-

stellingen  
Locatie:  Nieuwland Parc 1-2 
Datum besluit:  20-05-2019  

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, Handelen in strijd 
met regels RO  

Voor:   het maken van een 
dakopbouw  

Locatie:  Akkerwinde 47   
Datum ontvangst:  24-05-2019  

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

len van een houtopstand 
(1 linde)  

Locatie:  Da Costastraat 24   
Datum ontvangst:  18-05-2019  

Activiteit:   Weg aanleggen of 
veranderen  

Voor:   het aanleggen van 
verharding incl. graven 
van watergangen  

Locatie:  Vlietbaan 1   
Datum ontvangst:  20-05-2019  

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, 5 juni 2019

Naar een aardgasvrij 
Alblasserdam

Hoe gaan we straks onze huizen verwarmen? 
Waar koken we ons eten op als er geen gas meer uit het gasfornuis komt?  

Hoe zorgen we ervoor dat we warm kunnen blijven douchen? 
Wat gaat dat kosten? En wanneer gaat het gebeuren?  

Op dit moment onderzoeken wij hoe we het beste over kunnen gaan op andere 
energie dan aardgas. Wij willen u daarin graag betrekken. Welke vragen leven bij 
u en wat kunnen wij u nu al vertellen?  

Kom op maandag 17 juni naar onze informatiebijeenkomst in cultureel centrum 
Landvast!

www.alblasserdam.nl/aardgasvrij

Kom ook naar de informatiebijeenkomst! 

maandag 17 juni 2019
19.00 - 21.30 uur

Landvast

wist je dat...
in de gemiddelde 
restafvalbak nog 32% gft  
en etensresten zit?

Tip: doe ook je etensresten  
in de gft-bak, wij maken er groen 
gas en compost van!
in de gft-bak, wij maken er groen 

hvcgroep.nl
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