
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 13 november 2019

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.

Een mooi vooruitzicht...
Het gemeentehuis staat alweer een tijdje in 
de steigers. Regelmatig loop ik even langs om 
de vorderingen te bekijken. Nu we de fase van 
sloop achter ons hebben gelaten, gaan we 
langzaam de contouren van het nieuwe huis 
zien. 

Meerwaarde samenwerking
De oplevering duurt nog even, maar we zijn 
inmiddels al volop bezig met de voorbereidin-
gen van onze terugkeer. En dat doen we niet 
alleen. De gemeentelijke organisatie, inclusief 
Publiekszaken, gaat immers samen met de 
bibliotheek, Leerwerkbedrijf Smile en de poli-
tie het gebouw bemensen. En ‘samenwonen’ 
betekent voor ons niet alleen kopjes koffi  e 
met elkaar drinken. We willen met elkaar ook 
echt de meerwaarde van samenwerking op-
zoeken. En daarvoor moet je elkaar natuurlijk 
eerst beter leren kennen. Daar zijn we nu 
volop mee bezig. En dat bevalt goed. Het is 
ontzettend leuk om samen met onze partners 
te spreken over de gewenste dienstverlening. 
Wat doen jullie allemaal? Waarom doen jullie 
dit zo? Wat is voor jullie van belang? Maar ook, 
hoe kunnen we elkaar aanvullen? En op die 
laatste vraag zien we al zoveel mogelijkheden. 
Onze handen jeuken om aan de slag te gaan 
met elkaar en een fi jne plek te creëren voor 
inwoners, bezoekers en medewerkers. Een 
plek waar iedereen zich welkom voelt en (op 
weg) geholpen wordt.

Voorbereiden verhuizing
Intussen zijn we ook druk bezig met de 
voorbereiding van de verhuizing. Samen met 
de Historische Vereniging is alle kunst 
doorgenomen. Wat willen we behouden, 

wat krijgt een plekje in het nieuwe gebouw? 
En we kijken welk meubilair een tweede kans 
krijgt. Verzekeringen, contracten...alles pas-
seert weer even de revue. En onze ervaringen 
met de tijdelijke huisvesting nemen we na-
tuurlijk ook mee in het nieuwe ontwerp. Zoals 
plekken waar je even rustig kunt bellen, waar 
je even ongestoord kunt werken of waar je el-
kaar juist kunt ontmoeten. Iets dat we in onze 
tijdelijke huisvesting niet altijd voorhanden 
hebben. Maar we nemen ook veel positieve 
ervaringen mee van ons ‘kamperen’, zoals we 
de huidige huisvesting ook wel eens noemen. 
De werkplekken in de keet in de wijk Blokweer 
leveren veel contact met buurtbewoners op, 
we komen veel vaker over de vloer bij onze 
partners zoals SWA, Landvast, het zwembad 
en ook bij onze buurgemeenten weten we de 
werkplekken en daarmee de collega’s goed 
te vinden. Dat levert veel betrokkenheid en 
energie op. Iets om te behouden!

We zijn over de helft en het einde begint 
langzaam maar zeker in zicht te komen. Voor 
de zomer hopen we weer op die mooie plek 
in ons dorp te zitten met nieuwe energie en 
ideeën! 

Simone van Heeren
Gemeentesecretaris

Melden makkelijker met Fixi
Losliggende stoeptegels, onkruid of 
defecte openbare verlichting doorgeven? 
Een melding doen over de buitenruimte 
is sinds deze week nog eenvoudiger met 
het systeem Fixi. In Fixi kunt u de locatie 
op een kaart aanklikken, met GPS bepalen 
of de straatnaam intoetsen. Met tekst en 
eventueel een foto kunt u laten weten 
waar het om gaat. Fixi is te benaderen 
via www.alblasserdam.nl en www.fi xi.
nl/drechtsteden. Ook is er een app voor 
Android en iOS.

Gebruik Fixi
Meldingen over de buitenruimte kunt u ook 
nog steeds telefonisch, via WhatsApp of socia-
le media doorgeven. Wij adviseren het gebruik 
van Fixi, dat geschikt voor desktop en mobiel. 
U kunt zien welke meldingen al zijn gedaan 
zodat zaken niet dubbel gemeld hoeven wor-
den. Bovendien houden wij u via e-mail of app 
op de hoogte van de afhandeling. Het is dan 
mogelijk over en weer nog aanvullende vragen 

te stellen. Meldingen die binnenkomen via 
andere kanalen zetten wij ook in Fixi.

Ogen en oren
Wethouder Peter Verheij: ,,Wij ontvangen 
graag de meldingen van onze inwoners over 
situaties die onze aandacht vragen. Natuurlijk 
treffen onze medewerkers deze situaties ook 
zelf aan, maar de ogen en oren van onze in-
woners zijn van grote waarde. Samen zijn we 
verantwoordelijk om ons dorp mooi, leefbaar 
en veilig te houden. Op deze manier maken 
we het met elkaar ‘buiten beter’."

NieuwsBlik op ons college

Dinsdag 19 november vergaderen de raads-
commissies Grondgebied en Bestuur & Samen-
leving. De vergaderingen zijn in Landvast en 

starten om 19.30 uur. De agenda's en stukken 
vindt u in het Raadsinformatiesysteem (RIS) op 
de website.

Raads- en commissievergaderingen

Raadscommissies vergaderen

Op dinsdag 19 november 2019 vergadert de 
gemeentelijke erfgoedcommissie.De vergade-
ring vindt plaats in Landvast, vanaf 15.00 uur. 
Een gedeelte van de vergadering is openbaar. 
Een week voor de vergadering is de agenda 
beschikbaar. U kunt de agenda per email 

opvragen bij de secretaris van de erfgoedcom-
missie mevrouw c.m.corbeau@alblasserdam.
nl. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? 
Meld u dan vóór maandag 18 november 2019 
bij de secretaris via het emailadres hierboven 
of via telefoonnummer 14-078.

Aankondiging

De erfgoedcommissie vergadert
fixi.nl

HOUD 

JE BUURT 

IN VORM

GEBRUIK FIXI 

GRATIS

VERKEERSBORD 
STUK? MELD HET 
MET FIXI



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

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een 

carport   
Locatie:   Krabbescheer 9   
Datum besluit:  30-10-2019   

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het wijzigen van een gevel 

en de brandcompartimen-
ten van een verpleeghuis   

Locatie:   De Alblashof 1   
Datum besluit:  31-10-2019   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het plaatsen van een ver-
legde nok op het achter-
dakvlak van de woning   

Locatie:   Resedastraat 19   

Datum besluit:  30-10-2019   

Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of te doen vellen 

van twee houtopstanden 
(twee Aesculus ( kastanjes))   

Locatie:   Molenkade 11   
Datum besluit:  29-10-2019 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzendda-
tum van deze besluiten. Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en bevat tenmin-
ste 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 omgevings-
vergunning 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het gedeeltelijk vervangen 

van het gebouw   
Locatie:   Haven 2   
Datum ontvangst:  01-11-2019   

Activiteit:  Kap   
Voor:   het kappen van 4 essen   
Locatie:    Sportpark Souburgh, 

Vinkenpolderweg 
Alblasserdam   

Datum ontvangst:  01-11-2019   

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. 

Ingetrokken aanvraag 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Alblasserdam maken bekend dat de 
volgende aanvraag voor een omgevingsver-
gunning is ingetrokken: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het plaatsen van een 

dakkapel   
Locatie:   Van Eesterensingel 39   
Datum ontvangst:  27-09-2019   
          

Nieuws

Hulp en advies zonder betutteling in Financieel Café

'Kom uit je schuld'
Alblasserdam haakt aan bij de landelijke 
campagne 'Kom uit je schuld', bedoeld om 
schulden uit de taboesfeer te halen. Zeven 
mensen die in de schulden zaten, geven de 
campagne een gezicht. Hun schuld staat in 
vette cijfers op posters en folders afge-
drukt. Praten over het probleem was voor 
hen de eerste stap naar een oplossing. Ze 
kwamen in contact met de juiste instanties 
en kunnen, soms na een langdurig gevecht, 
weer op eigen benen staan. Mensen met 
geldzorgen kunnen op veel manieren hulp 
krijgen in Alblasserdam. 

Op deze pagina besteden we daar regelma-
tig aandacht aan. Deze keer leest u meer 
over het Financieel Café.

-€33.226

de bel uitzetten of toch 
de deur open doen?

KoMuitjeschuld.nl

Waar loop je tegenaan als je de eindjes aan elkaar moet knopen? Sinds kort kunnen mensen hierover met elkaar in 
gesprek tijdens het Financieel Café in ParticiPand aan de Lelsstraat 2.

,,Het is een plek waar je je ervaringen kunt 
delen, elkaar tips kunt geven en advies krijgt 
waar je zelf om vraagt'', zegt Gertjan Zwart 
van het Repair Café. Samen met vrijwilligers 
van de Voedselbank en SchuldHulpMaatje 
riep hij het Financieel Café in het leven. ,,Wij 
zochten een manier om hulp te bieden zonder 

te betuttelen. In het Financieel Café zijn de 
bezoekers de ervaringsdeskundigen. Het liefst 
houd ik mijn mond.'' 

Steenrijk, Straatarm
Omdat praten over fi nanciële problemen niet 
zo makkelijk is, moeten Gertjan en de andere 

vrijwilligers het gesprek meestal wel op gang 
brengen. ,,Vaak gebruiken we daarvoor een 
krantenbericht of een tv-programma. Bijvoor-
beeld Steenrijk, Straatarm waarin rijke en 
arme gezinnen een week ruilen van huis en 
budget. Door eerst daarover te praten, is het 
gesprek niet meteen zo persoonlijk.''

Workshops
,,En natuurlijk proberen we zo goed moge-
lijk in te spelen op vragen die bij bezoekers 
leven'', vervolgt Gertjan. ,,Denk aan regelin-
gen waar ze wel of niet voor in aanmerking 
komen. Maar ook: wat zijn de fi nanciële 
gevolgen van scheiden of het overlijden van 
een partner. Of de vraag hoe je rondkomt met 
studerende kinderen. Als mensen meer willen 
weten van een bepaald onderwerp, kunnen 
wij deskundigen uitnodigen of workshops 
organiseren om er dieper op in te gaan.''

Niet zielig
Wat het met je doet om weinig te besteden te 
hebben, is soms ook onderwerp van gesprek. 
,,Mensen met weinig geld denken weleens 
dat alle rijke mensen heel veel geld uitgeven. 
Terwijl er ook genoeg mensen zijn met veel 
geld die toch zuinig leven. Bijvoorbeeld omdat 
ze duurzaamheid belangrijk vinden of gewoon 
niet zoveel waarde hechten aan spullen. 
Weinig besteden is dus niet altijd zielig.''

Gemeentenieuws

Vergunningen & bekendmakingen

Dorp met karakter

Ook het Financieel Café bezoeken?
Het Financieel Café is elke eerste dinsdag 
van de maand van 14.00 tot ongeveer 
15.15 uur in ParticiPand, Lelsstraat 2. 
Iedereen die wil meepraten over geldkwes-
ties of geldzorgen is van harte welkom.Gertjan Zwart in het Repair Café
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