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Wilt u uw huis duurzamer maken en heeft u 
een plat dak? Dan is een groen dak misschien 
wel iets voor u. Zo'n dak vol met plantjes heeft 
veel voordelen. U kunt nu profi teren van de 
actie van de gemeente en het bedrijf AH Dak-
tuinadvies uit Alblasserdam. 
De actie bestaat uit:

-Gratis dakcontrole
- Een groen dak laten aanleggen tegen een 
scherpe prijs

- Een groen dak winnen met een 'groen idee'

Voordelen van een groen dak
Een groen dak maakt uw huis koeler en be-
schermt uw dak tegen zonlicht. Groene daken 
vangen fi jnstof op en houden water vast. 
Dat verkleint de kans op waterschade en op 
een overbelast riool.

De actie
AH Daktuinadvies biedt speciaal voor deze 
actie een groen dak aan tegen een 
aantrekkelijke, vaste prijs. 
U kunt bovendien subsidie aanvragen bij het 
Waterschap. Dan vallen de kosten mogelijk 
nog lager uit. Heeft u een goed idee om 
Alblasserdam groener te maken? Doe dan 
mee aan de prijsvraag en maak kans op 1 van 
de 5 gratis 'groene daken'. 

Informatieavond
Het is belangrijk dat uw dak geschikt is en aan 
de voorwaarden voor de actie voldoet.  
Dit kunt u laten controleren tijdens een in-
formatieavond op maandag 14 oktober vanaf 
19.30 uur in Sportcentrum Blokweer. Neem 
een foto van de situatie en eventuele bouw-
tekeningen mee. U kunt zich ook vrijblijvend 
aanmelden voor een gratis dakcontrole. 

U krijgt dan bezoek aan huis op vrijdag 18 of 
vrijdag 25 oktober tussen 08.00 en 18.00 uur. 
Aanmelden voor een bezoek aan huis kan 
door een mail te sturen naar 
info@ahdaktuinadvies.nl. De actie loopt tot 
9 december 2019. Alle informatie leest u op 
www.alblasserdam.nl/groendak.  

Breng uw dak tot bloei met onze actie

Vrijheid
Het Havenfestival is 
weer achter de rug. 
Wat een geweldige 
week voor Alblasser-
dam. Wij willen alle 
vrijwilligers bedanken 
die zich hebben inge-
zet om er weer een 
geweldig feest van 
te maken. Tijdens de 
bioscoopavond is de 
korte fi lm ‘Alblasserdam, ons baken’ gepresen-
teerd. Een prachtige sfeerimpressie van ons 
dorp. De braderie was door het goede weer 
erg druk bezocht. Het dorp was echter nauwe-
lijks meer bereikbaar. Dat moet beter volgend 
jaar. We kijken terug op een topevenement 
voor ons dorp. Bedankt aan iedereen die dit 
mogelijk heeft gemaakt. We herdenken in 
2019 75 jaar bevrijding o.a. met een herden-
kingsbijeenkomst Hawker Typhoon. Indruk-
wekkend om stil te staan bij oorlogshelden die 
zoveel voor ons hebben opgegeven zodat wij 
in vrijheid kunnen leven. Lest we forget!

IKC De Twijn
De raad keurde 
vorige week dinsdag 
een extra krediet voor 
de nieuwbouw van De 
Twijn goed. Budgettair 
was rekening gehouden 
met deze verhoging. We 
voldoen hiermee aan 
de normen Huisvesting 
Onderwijs 2018 die 
door de VNG zijn opge-
trokken. Deze verhoging heeft te maken met de 
ontwikkeling van kosten in de bouwwereld. Onze 
fractie heeft in het debat aangegeven zich zorgen 
te maken over de gevolgen voor andere scholen 
waar de komende jaren renovatie of nieuwbouw 
nodig is. Door de aangepaste bedragen zal er 
meer geld moeten worden gevoteerd en dat kan 
voor de planning gevolgen hebben. De wethou-
der deed de toezegging later dit jaar met het 
Huisvestingsplan voor scholen in Alblasserdam 
te komen, zodat er beter inzicht is in wat er op de 
lange(re) termijn voor scholen mogelijk is.

Bezuiniging
Tijdens de Drechtraad 
worden belangrijke 
beslissingen genomen. 
Zoals de aangekon-
digde bezuiniging van 5 
miljoen die de Sociale 
Dienst Drechtsteden zal 
treffen. En dat terwijl 
het economisch goed 
gaat en het rijk telkens 

weer geld overhoudt. Als PvdA vechten we hier 
keihard tegen. Vooral als het kwetsbaren in de sa-
menleving aangaat. Nu staan de participatieplek-
ken en daarmee ook de lokale leerwerkbedrijven 
op de tocht. Voor ons onverteerbaar. 
We verwachten dat dit later tot veel grotere 
onkosten en vereenzaming zal leiden. Want we 
willen als PvdA Alblasserdam zeker zijn van eerlijk 
delen. Op 1 oktober was hierover opnieuw dis-
cussie in de Drechtraad. Dank nog Alblasserdam-
mers voor de inspirerende gesprekken en het 
delen van ideeën tijdens het Havenfestival. 

Werk aan de winkel!
Of aan de slag! In 
positieve zin. Want 
Alblasserdam wordt 
steeds mooier. Na een 
drietal besluiten kan 
de gemeente aan de 
slag met Blokweer fase 
3. Fijn dat er overeen-
stemming is over het 
ontwerp van het nieuwe 
fi etspad en de inrichting 
van De Wervel. Ook kan gestart worden met de 
nieuwbouw  van IKC de Twijn. De aanbesteding 
heeft plaatsgevonden zodat er binnenkort gestart 
kan worden met de sloopwerkzaamheden. Aan 
de slag! Dat geldt ook voor het bedrijventerrein 
aan de Staalindustrieweg. Het terrein wordt 
opgeschoond en opnieuw ingericht. De raad gaat 
komende maand ook aan de slag met het vast-
stellen van een gebiedsvisie voor Kinderdijk. Blijft 
het een ‘plasbus’ attractie of gaan we voor exclu-
siviteit en leefbaarheid? Dat laatste natuurlijk.

Waardering 
betrokkenheid 
inwoners!
Onlangs stemde de 
gemeenteraad in met de 
reconstructie fase 3 wijk 
Blokweer 2; het gebied 
van de Wervel, 
de ecologische zone 
langs de Middelwetering 
en het fi etspad bij 
Zwanenbloem, 
Ganzerik en Akker-
winde. Tegen dit fi etspad hadden bewoners de 
nodige bewaren. In overleg met de wijkgroep zijn 
deze plannen zodanig aangepast en vormgege-
ven dat er nu een groot draagvlak voor is. Niet 
iedereen is misschien tevreden met de uitkomst 
maar wel met het gevolgde proces. En er ligt nu 
een fraai plan om tegen het eind van het jaar uit 
te gaan voeren. Kortom, een prachtig voorbeeld 
van samen iets oppakken en tot een mooi einde 
brengen. En ja, het is duurder dan geraamd. 
Maar dat levert kwaliteit van de leefomgeving op 
en daar heb je als burger recht op!

CDA, Arco Strop

CU, Teus Stam

PvdA, René Zonnebeld

Blik op de raad

VVD, Arjan Dekker

SGP, Jaco Brand

Erfgoedcommissie 

Op dinsdag 8 oktober 2019 vergadert de 
gemeentelijke erfgoedcommissie. De vergade-
ring vindt plaats in Landvast, vanaf 15.00 uur. 
Een gedeelte van de vergadering is openbaar.

Agenda opvragen
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 7 oktober 2019 bij 
de secretaris via het emailadres hierboven of 
via telefoonnummer 14-078.

De erfgoedcommissie vergadert
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Inloopavond nieuwbouw De Twijn

Op donderdagavond 10 oktober is er een 
inloopavond over de plannen voor de nieuw-
bouw van het Integraal Kindcentrum De Twijn. 
De gemeente vindt het belangrijk om direct 
omwonenden en belangstellenden te informe-
ren over de voorbereidende werkzaamheden. 
De plannen voor de nieuwbouw zijn inmiddels 
verder uitgewerkt.

U bent op 10 oktober aanstaande tussen 
19.00 en 20.30 uur van harte welkom in 
het  Gezondheidscentrum Alblasserdam (1e 
verdieping), Parallelweg 11. Aannemersbedrijf 
Hoogvliet en Zn BV informeert u over de plan-
ning en de inrichting van de bouwplaats. De 
architect licht het ontwerp toe.  
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