
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 20 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.

Mantelzorg
De begroting 2020, 
gepresenteerd in de 
raad van afgelopen 
week, is sluitend. Dit 
ondanks de grote 
tekorten op het sociaal 
domein. De zorgkosten 
stijgen jaarlijks enorm 
maar zouden wellicht 
nog hoger uitvallen als 
er geen mantelzorgers 
en vrijwilligers waren die veel werk uit handen 
nemen van zorg- en hulpverleners en op deze 
manier veel zorgkosten besparen. In de begroting 
was de bijdrage aan de SWA voor de waarde-
ring voor mantelzorgers en vrijwilligers met € 
20.000 afgenomen. Het CDA vindt de waardering 
voor deze groepen heel belangrijk, daar wij van 
mening zijn dat dit ook een groot effect op de 
sociale cohesie van ons dorp heeft. Wij hebben 
dan ook het college middels een amendement 
opgeroepen deze bezuiniging teniet te doen. De 
raad stemde unaniem in met dit voorstel.

Begroting
De raad heeft vorige 
week de begroting vast-
gesteld. Ondanks de 
grote tekorten op het 
sociaal domein is het 
gelukt de begroting slui-
tend te krijgen. Hiervoor 
zijn drie instrumenten 
gebruikt: verhoging van 
de inkomsten, inzetten 
van onze reserves en 

bezuinigingen. Als ChristenUnie hadden we moei-
te met de vermindering van de subsidie bij het 
SWA, waarvan ook bijvoorbeeld mantelzorgers 
de dupe zouden kunnen worden. Het dekken van 
het niet doorvoeren van deze bezuiniging via de 
beschikbare gelden bij kanteling sociaal domein 
leek ons geen goed idee. Dat geld hebben we 
hard nodig voor preventief beleid voor jeugd en 
gezinnen. We konden ons wel verenigen met het 
terugdraaien van deze bezuiniging bij de SWA 
waarbij het geld bij de totale post aan subsidies 
moet worden gevonden. 

Kosten gaan voor de 
baten
Voor een ieder die het 
wil weten; de begroting 
voor 2020 is goedge-
keurd. En dat verdient 
best een compliment. 
Het ging niet zonder 
slag of stoot. We zitten 
immers in een tijd 
waarin we allemaal de 
broekriem aan moeten 
halen. Het college vraagt dan ook aan iedereen 
of we het met iets minder kunnen doen en of we 
een beetje bij kunnen dragen in de kosten. Op 
zich niets mis mee maar D66 vraagt zich nu wel 
af of het verantwoord is dat het Raadhuisplein 
voor bijna 2 miljoen moet worden opgeknapt. Dit 
plein functioneert nu toch goed (!). We zouden 
renovatie van dit plein best een jaartje kunnen 
uitstellen. Dan weten we exact wat het Gemeen-
tehuis uiteindelijk heeft gekost en hoeven tal van 
maatschappelijke organisaties komend jaar niet 
op een houtje te bijten.

Bezuinigingen in het 
Sociaal Domein
Door de grote tekorten 
in het sociaal domein 
moest de gemeente 
Alblasserdam bezuini-
gingen doorvoeren om 
voor de komende jaren 
een sluitende begroting 
te kunnen realiseren. 
Door deze bezuinigingen 
kunnen Alblasserdam-
mers geraakt worden. Daarom hebben wij als 
PvdA tijdens de Begrotingsraad een amendement 
ingediend om de bezuinigingen voor het jaar 
2020 uit te stellen op de posten SWA, Leerlingen-
vervoer, Ondersteuning Zorgbelang voor advies-
raad en subsidies maatschappelijke organisaties. 
We wilden in 2020 eerst naar de effecten van 
deze bezuinigingen kijken om vervolgens voor 
meerdere jaren een besluit te nemen. Helaas 
is ons amendement niet aangenomen door de 
gemeenteraad. We blijven echter strijden voor 
eerlijk delen en de zekerheid van goede zorg.

Sluitende begroting
Vorige week presenteerde 
het college aan de raad 
een sluitende begroting. 
Dat is mooi! Echter deze 
keer ging dat niet zonder 
slag of stoot. Zo worden 
diverse uitgaven verlaagd, 
inkomsten verhoogd en 
zal gebruik gemaakt 
moeten worden 
van onze spaarpot. 

Belangrijkste oorzaak zijn de sterk oplopende 
kosten binnen het sociaal domein. Daar ligt 
zowel een zorg als een grote opgave voor de 
komende periode. Naast het uitspreken van veel 
waardering heeft de SGP-fractie ook expliciet 
aandacht gevraagd voor de bestuurlijke drukte 
en slagkracht van onze gemeente. Er gebeurt 
heel veel in het dorp, maar er moeten ook keuzes 
gemaakt worden. De SGP-fractie is content met 
de extra ophaalronde PMD (o.a. plastic). Daarmee 
geven we gehoor aan een bredere wens uit onze 
samenleving. 

Seinen op groei?
Te veel ambitie, te weinig 
echte keuzes, een te 
rooskleurig beeld. Dat 
heeft de VVD het college 
bij de begrotingsbehan-
deling verweten. Net als 
bij veel gemeenten is het 
fi nanciële perspectief 
door tekorten in het 
sociaal domein ronduit 
somber. Daarmee staan 
de seinen niet op groei zoals het college wil doen 
geloven maar moeten er echte keuzes gemaakt 
worden. Door tekorten aan te pakken daar waar 
ze veroorzaakt worden. Daarnaast door min-
der uitgaven. Niet dat er meer geld opgehaald 
gaat worden bij de Alblasserdammers. En dat is 
precies wat er gaat gebeuren. Geen echte keuzes, 
wel een greep in de gemeentelijke spaarpot en 
een verhoging van uw lasten. Voor nu een sluiten-
de begroting maar wat ons betreft snel wel echte 
keuzes. Daar blijven we ons hard voor maken.  

CDA, Arie van 't Zelfde

CU, Teus Stam

 D66 , Marko Stout

Blik op de raad

SGP, Jaco Brand

PvdA, Haci Erdogan]

VVD, Herman Verweij

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 
26 november vanaf 19.30 uur in Landvast. 

De agenda en stukken treft u in het Raadsinfor-
matiesysteem (RIS) op de website. 

Raads- en commissievergaderingen

Vergadering gemeenteraad Carbidschieten tijdens jaarwisseling
De burgemeester heeft besloten om tijdens de 
jaarwisseling 2019-2020 carbidschieten van 18.00 
tot 2.00 uur 's nachts toe te staan. Carbidschie-
ten mag alleen, nadat de gemeente hiervoor 
toestemming heeft gegeven, op het grasveld aan 
de Kabelbaan tegenover de carpoolplaats. 
De gemeente realiseert zich dat mensen daar 
hun honden uitlaten en vraagt hondenuitlaters 
begrip voor dit tijdelijke ongemak.

Voorwaarden
Het afsteken van carbid mag onder de volgende 
de volgende voorwaarden:
-  Carbidschieten is alleen toegestaan tussen 

18.00 en 2.00 uur s 'nachts.
-  Voor de veiligheid van het publiek en de eigen 

veiligheid mag alleen iemand carbidschieten 
die ten minste 16 jaar oud is.

-  Tenminste één persoon van 18 jaar houdt 
toezicht op het carbidschieten. Hij of zij is 
aanspreekbaar voor de ordehandhavers en 
niet onder invloed van alcohol en/of drugs.

-  Schieten: in een richting die tegengesteld 
is aan de richting van de dichtstbijzijnde 
(woon) bebouwing, en waar geen bus deksels 
of andere gevaarlijke voorwerpen worden 
weggeschoten. Het gebruik van (voet)ballen 
of andere afsluitingen gebeurt zodanig, dat 
daardoor geen schade wordt veroorzaakt. 

Vooraf toestemming vragen
Voor het afschieten van carbid op het grasveld 
aan de Kabelbaan moet vooraf melding gedaan 
worden. Dit kan via 
evenementen@alblasserdam.nl.

Nieuws

Nieuws

Laat u informeren over collectieve 
zorgverzekering 
Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkos-
ten? Dan is de Zorgverzekering Drechtsteden 
misschien interessant voor u. U sluit hiermee 
een complete ziektekostenverzekering af 
die veel kosten ruim dekt. De Sociale Dienst 
Drechtsteden betaalt mee aan de premie en 
de zorgverzekeraar VGZ geeft korting.

Spreekuur en website
VGZ en de sociale dienst houden op woensdagmid-
dag 27 november een spreekuur over de zorgver-
zekering. Het spreekuur is van 13.00 tot 16.00 uur 
bij Centrum Jeugd en gezin, Zeelt 2. Op de website 
www.socialedienstdrechtsteden.nl/zd leest u voor 
wie de zorgverzekering is bedoeld. U kunt ook bellen 
met VGZ. Het telefoonnummer is 0900 - 779 97 71.
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Vergunningen & Bekendmakingen

Vergunningen & bekendmakingen

Algemene plaatselijke verordening 

Drank- en Horeca vergunningen / 
Exploitatie vergunningen e.d.           

Er is een vergunning verleend voor:               
Omschrijving:   het houden van een 

collecte van 12 t/m 18 april 
2020  

Locatie:   Gemeente Alblasserdam    
Datum besluit:  05 november  2019      
Zaaknummer:  Z-19-354882        
         
Bezwaar         
Een belanghebbende kan als men het niet 
eens is met dit besluit, binnen zes weken na 
dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken 
bij de Burgemeester van Alblasserdam, 
Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. 

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift 
ondertekend zijn. 

Verder moet het ten minste bevatten: uw 
naam en adres, de datum, de omschrijving 
van het besluit waartegen u bezwaar maakt en 
de reden van uw bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst 
niet de werking van het besluit waartegen het 
is gericht. Indien daarvoor naar uw mening 
aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen.

Informatieavond over aangepast 
hondenbeleid
Hebt u een hond of heeft u interesse in het 
hondenbeleid van de gemeente? Bezoek dan op 
16 december 2019 van 19:00 tot 20:00 uur de 
informatieavond in Landvast. Wij leggen uit wat 
er in het beleid staat en laten de kaart met alle 
uitlaatgebieden zien. Ook maken we duidelijk 
waar de hond los mag, waar hij aan de lijn moet 
en waar de hondenpoep opgeruimd moet 
worden. 

Regels simpeler gemaakt
Beleid houden we regelmatig tegen het licht. 
De reden hiervoor was in dit geval onduidelijk-
heid over verschillende soorten losloopgebieden 
en een verouderde kaart met hondenuitlaatge-
bieden. We hebben het beleid simpeler gemaakt 

en kleine aanpassingen gedaan. 
Door de bijeenkomst en het plaatsen van duide-
lijke borden willen we de regels en de gemaakte 
keuzes uitleggen. 

Per 1 januari 2020
Het beleid is in lijn met de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) en geldt vanaf 1 januari 2020. 
De spelregels staan dan ook op onze website.

Aanmelden niet nodig
U bent van harte welkom op 16 december a.s. 
van 19:00 tot 20:00 uur in de Panoramazaal in 
Landvast, inloop vanaf 18:50 uur. Adres: Haven 4, 
2951 GC in Alblasserdam. Het is niet nodig om u 
aan te melden.

Nieuws

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

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO

Voor:    verlenging tijdelijke omge-
vingsvergunning

Locatie:    Marineweg
Datum besluit:   29-10-2019

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het aanleggen van 30 visstei-
gers (na planaanpassing van 
de oorspronkelijke aange-
vraagde 40 vissteigers)

Locatie:    De Boezem langs de 
molens van Kinderdijk   

Datum besluit:  04-11-2019   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO   

Voor:    het plaatsen van een tijdelijk 
lokaal    

Locatie:   Van Eesterensingel 197    
Datum besluit:  04-11-2019   

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen bin-
nen zes weken na de dag van verzenddatum van 
deze besluiten. Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en bevat tenminste de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar 
zich richt en de gronden van het bezwaar. Het be-
zwaar moet worden 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 Recht-
bank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 
50951, 3007 BM Rotterdam). 
       
Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij besloten 
hebben de volgende aanvraag om omgevingsver-
gunning te verlengen met een beslistermijn van 
6 weken: 

Activiteit:     Bouw, Handelen in strijd met 
regels RO   

Voor:    het maken van een dakop-
bouw en het plaatsen van 
een dakkapel   

Locatie:    Reederijstraat 26    
Datum besluit:  04-11-2019   

Ingediende aanvragen om een omgevingsver-
gunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen: 

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het aanbrengen van een 

fundering   
Locatie:   Fazantstraat 13    
Datum ontvangst:  02-11-2019   

Activiteit:  Bouw  
Voor:    het plaatsen van een dak-

kapel en een nokverhoging   
Locatie:   Azaleastraat 21    
Datum ontvangst:  07-11-2019   

Activiteit:  Bouw   
Voor:    het intern verbouwen van 

het bedrijfsgebouw   
Locatie:    Staalindustrieweg 19    
Datum ontvangst:  07-11-2019   

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Inrit/Uit-
weg, Kap   

Voor:    het aanleggen van een 
tijdelijk camperpark   

Locatie:   Sportpark Souburgh   
Datum ontvangst:  07-11-2019   

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 gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben 
ingetrokken: 

Activiteit:   Bouw, Handelen in strijd 
met regels RO, Roerende 
zaken 

Voor:    het plaatsen van een 
deelfi etsstation   

Locatie:    Jan Smitkade nabij de 
waterbushalte    

Datum ontvangst:  15-07-2019   

Vergunningen en Meldingen, 20 november 2019       
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