
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. 

Het adres van de Stichting Welzijn Alblas-
serdam is Cortgene 20 in Alblasserdam, 

Vervolg: zie volgende pagina

Gemeentenieuws
Dorp met karakter 1 mei 2019

Waterkeringen en 
schutsluis
Ook Alblasserdam ont-
komt op termijn niet 
aan een dijkverhoging. 
Dat zal grote impact 
hebben op onze hui-
dige wegenstructuur 
en daarmee op het 
Gemeentelijk verkeers- 
en vervoersplan, zo is 
duidelijk geworden op 
een informatiebijeenkomst voor raadsleden en  
belangstellenden. Diverse mogelijkheden om te 
komen tot dijkverhoging zijn toen getoond. Om 
in de toekomst voldoende gesteld te staan zal 
vanaf nu bij alle planontwikkelingen aan of langs 
het dijklint daar rekening mee moeten worden 
gehouden. Ook het burgerinitiatief Waterkering 
en Schutsluis, dat pleit voor het (her)openen van 
de sluis op de Dam, zou in die plannen kunnen 
worden  bezien.  Al met al is de dijkophoging op 
termijn een project waarbij, zo meent het CDA, 
burgerparticipatie van groot belang is.

Woonaanbod
In de raad is inge-
stemd om indicatoren 
toe te voegen die 
informatie verschaf-
fen over de thema's 
versterken centrum-
functie, kwaliteit 
buitenruimte, verbe-
teren woonaanbod en 
verbeteren bereik-
baarheid. Zo komt 
er een regionaal verhuisonderzoek of mensen 
blijven wonen binnen de regio of juist vertrekken 
naar elders en wat daar eventueel de redenen 
voor zijn. Afhankelijk van dit resultaat zal de raad 
besluiten of het nodig is om specifiek te kijken 
wat de redenen van jongeren zijn om in Alblas-
serdam te blijven of te vertrekken. De CU vindt 
het een goed idee om hier ook met de Jongeren 
Gemeenteraad (JGR) over in gesprek te gaan. Als 
CU maken we ons best zorgen over de hoeveel-
heid beschikbare woningen en dan met name 
voor de jongeren.

Verbod op ballonnen 
oplaten
We zijn blij dat ons 
amendement (wij-
zigingsvoorstel) is 
aangenomen voor 
het toevoegen van 
een artikel aan de 
Algemene Plaatse-
lijke Verordening 
(APV) betreffende een 
verbod om ballonnen op te laten. De APV bestaat 
naast het ballonnenartikel uit artikelen over o.a. 
hondenpoep, drugsgebruik op straat en vergun-
ningen voor evenementen. Wij stelden, samen 
met SGP en D66, voor het oplaten van ballonnen 
niet meer toe te staan en te voorkomen dat deze 
zonder controle in het milieu terecht komen. In 
2019 kan dit echt niet meer. Vogels verstrikken 
zich in de ballon of het draadje. Verteren van de 
ballon duurt vele jaren. Belangrijk genoeg om te 
verbieden dus. We zijn daarmee niet uniek in Ne-
derland want veel gemeenten hebben dit artikel 
al opgenomen in hun APV. 

Ballonnetje oplaten
Het merendeel van de 
raad heeft ingestemd 
met het opnemen in de 
APV van het verbod om 
ballonnen op te laten 
in ons dorp. Wat ons 
betreft een vorm van 
symboolpolitiek. Wij 
delen de zorg over ver-
vuiling door blik, plastic 
en natuurlijk ook ballonresten in onze natuur. Dat 
vraagt mensen bewust maken, zoeken naar alter-
natieven en breder kijken dan alleen naar ballon-
nen. Het simpelweg verbieden van het oplaten 
van ballonnen en denken dat de wereld daarmee 
verandert, is onvoldoende. Vooral omdat je het 
niet kunt handhaven. En daarmee is deze keuze 
niet meer dan het oplaten van een ballonnetje; 
leuk maar als je er in prikt blijf je met lege handen 
en wat rommel achter. Dat is niet waar wij voor 
staan. Problemen vragen om oplossingen en om 
doen, niet om betutteling. 

Ballonnenverbod voor 
een schoner milieu
Tijdens deze raadsronde 
behandelden we de APV,  
de plaatselijke verorde-
ning. Daarin is ook een 
verbod op wensballon-
nen opgenomen. De 
SGP-fractie vond het 
een goed moment dit 
verbod uit te breiden 
met feestballonnen. Ook 
al is dit slechts een kleine 
maatregel in een groot milieuvraagstuk: om iets 
groots te bereiken moet je klein beginnen. Hierin 
kregen we brede steun vanuit de PvdA en D66, en 
van enkele fractieleden van het CDA en de CU. De 
discussie ging niet over milieubesef, maar over 
de keuze voor opnemen als verbod in de APV, of 
opnemen in ontmoedigingsbeleid. Wij zijn van 
mening dat dit verbod een helder signaal is naar 
de samenleving en bewust maakt van gewoonte-
gedrag: het massaal oplaten van vervuilende en 
dieronvriendelijke ballonnen.

CDA, Arie van 't Zelfde

CU, Jako Sterrenburg

PvdA, Wim van Krimpen VVD, Herman Verweij SGP, Corné van 
Werkhoven

Blik op de Raad

Programma
18.30 uur  Ontvangst van veteranen, nabe-

staanden van veteranen, begeleiders 
en belangstellenden in Landvast.

19.00 uur  Aanvang herdenkingsdienst in 
Landvast, georganiseerd door de 

19.40 uur Luiden van de kerkklokken.

19.50 uur  Aankomst stille tocht bij het oor-
logsmonument. Het luiden van de 
kerkklokken eindigt. Soli Deo Gloria 

20.25 uur  Einde van de plechtigheden bij het 
oorlogsmonument.




