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Inwoners mogen per wijk meedenken over fit en groen 
Alblasserdam 
 
De komende zes maanden gaat de gemeente met inwoners in gesprek over hoe Alblasserdam 
de komende jaren fit en groen gaat worden. Hiervoor organiseert de gemeente per wijk een 
bijeenkomst, een wijkwandeling en inloopuurtjes. Het is ook mogelijk ideeën te plaatsen op 
suggestieborden in de wijk of in de brievenbus te doen van het ideeënvraagteken op het 
Raadhuisplein. Inwoners kunnen er ook voor kiezen een vragenlijst in te vullen op 
praatmee.alblasserdam.nl. 
 
Inwoners kunnen meedenken over bijvoorbeeld: 

• Wat kunnen we waar doen om mensen te helpen meer te laten bewegen? 
• Hoe en waar kunnen we meer groen krijgen en minder steen? 
• Hoe kunnen we in de wijk inspelen op de klimaatverandering? 
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen? 
• Hoe zorgen we ervoor dat we zo veel mogelijk afval hergebruiken? 
• Hoe kunnen we vraag naar en aanbod van werknemers beter op elkaar aansluiten? 

 
Ook onderwerpen als bereikbaarheid, bestaanszekerheid, woningbouw en samenleven kunnen aan 
bod komen. Het gaat om hoe we de wijk en het dorp kunnen ontwikkelen op lange termijn. Voor 
dingen die op dit moment spelen, zoals scheve stoeptegels of overhangend groen, kunnen inwoners 
een melding doen bij de gemeente via www.fixi.nl.  
 
Campagne 
De gemeente roept inwoners op diverse manieren op om mee te doen. Wethouder Freek de Gier 
trapte de campagne donderdag af door het plaatsen van een levensgroot vraagteken op het 
Raadhuisplein. "Ik roep iedereen op om mee te praten als uw wijk aan de beurt is. Dit is hét moment 
om invloed uit te oefenen op uw directe leefomgeving. Dat kan uitgebreid tijdens bijvoorbeeld de 
wijkavond, maar ook snel tijdens het winkelen of vanachter uw computer." 
 
Eerste wijk: centrum 
De eerste wijk die aan bod komt is het centrum. Dit is het gebied dat ligt tussen de Vinkenpolderweg, 
Oude Torenweg, Randweg, Plantageweg, Van Eesterensingel, Touwbaan en Helling. Elke maand 
komt een andere wijk aan de beurt. Voor het centrum vindt de wijkwandeling aanstaande zaterdag 4 
februari plaats. Op woensdag 8 en vrijdag 10 februari staat er een suggestiebord in het Makado. De 
wijkavond vindt plaats op 16 februari in Landvast. Daarnaast zijn er op diverse momenten 
inloopuurtjes. Alle informatie staat op praatmee.alblasserdam.nl. Op deze website en via de 
gemeentelijke kanalen volgt later informatie voor de andere wijken in het dorp. Ook krijgen inwoners 
een ansichtkaart met alle informatie thuisbezorgd. 
 
Omgevingsvisie 
De gemeente gaat de inbreng samenbrengen in de omgevingsvisie voor Alblasserdam. In de 
omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de leefomgeving voor de lange 
termijn vast. Elke gemeente moet zo'n omgevingsvisie maken. Het is onderdeel van de nieuwe 
omgevingswet. Die vervangt 26 wetten voor bijvoorbeeld ruimte, wonen, infrastructuur, water, milieu 
en natuur die invloed hebben op de leefomgeving. Dat heeft tot gevolg dat deze thema's goed in 
gezamenlijkheid worden bekeken voor er een besluit wordt genomen over de leefomgeving. Ook 
wordt het makkelijker om snel in te spelen op nieuwe en belangrijke ontwikkelingen in de samenleving.  
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Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met Ilona Binnerts 
(communicatie@alblasserdam.nl / 06 36 37 22 28), team communicatie gemeente Alblasserdam.  
 
Foto (rechtenvrij): Freek de Gier bij het levensgrote vraagteken op het Raadhuisplein om aandacht te 
vragen voor dit onderwerp en de bijeenkomsten. 
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