
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 27 februari 2019

Waar vindt u wat?
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. 

Nieuws

Hoe gaan we Alblasserdam in de toekomst 
voorzien van elektriciteit en warmte? Wij 
zoeken inwoners met verstand van zaken die 
over deze vraag met ons willen meedenken.

Kennis gewenst
Heeft u geen spiekbrief nodig om de voor- en 
nadelen van een warmtepomp op te noemen? 
Weet u het verschil tussen elektrolyse en 
fotokatalytische waterstofproductie? 
Raken uw oren gespitst als het gaat over ka-
bels, leidingen en transformatoren? Dan zijn 
wij op zoek naar u!

Uitdaging
De Nederlandse overheid heeft bepaald 
dat de energievoorziening in het jaar 2050 
helemaal duurzaam moet zijn. Dat betekent 
onder meer dat we stoppen met het gebruik 
van aardgas om onze gebouwen te verwar-
men. De zeven gemeenten in de Drechtsteden 
hebben samen een plan van aanpak gemaakt. 
Wij staan nu voor de uitdaging om dit plan te 
vertalen in acties en maatregelen voor Alblas-
serdam. 
Doet u mee?
Weet u meer dan gemiddeld over energie-
voorziening en wilt u een bijdrage leveren 
aan de oplossingen voor ons dorp? Neem 
dan contact op met Margit Heine, ambtenaar 
duurzaamheid, via emailadres mec.heine@
alblasserdam.nl. Zij informeert u over de ma-
nier waarop wij het meepraten en meedenken 
organiseren. Meer over de aanpak van de 
Drechtsteden leest u op 
www.drechtsteden.nl/energieakkoord

Denk met ons mee 
over de energie-
voorziening van 
de toekomst

LHBTI-beleid, veilig-
heid voor iedereen
Binnen de SGP-fractie 
is uitvoerig overleg 
gevoerd over het wel 
of niet steunen van 
deze motie. LHBTI-
beleid ligt voor de SGP 
gevoelig vanwege het 
Bijbelse uitgangspunt 
van de scheppingsorde 
waarin God de mens 
mannelijk en vrouwelijk geschapen heeft en bij 
elkaar bracht in een huwelijksverbintenis. De lijn 
van de kerk van alle eeuwen is geweest: seksuele 
omgang is een gave van God aan een man en een 
vrouw binnen de band van het huwelijk. Tegelijk 
mag geen mens worden afgewezen om wie hij of 
zij is. Geweld (fysiek, verbaal of psychisch) tegen 
een medemens mag nooit worden getolereerd. 
Daarbij is ook naar voren gebracht dat de SGP en 
de verschillende geledingen uit haar achterban 
zeker zullen deelnemen aan de rondetafelge-
sprekken.

Unanieme steun PvdA-
motie
Blij en dankbaar is de 
PvdA fractie met de 
unanieme steun van de 
PvdA motie betreffende 
LHBTI-beleid. D66, VVD, 
CDA en CU steunden de 
motie al door mede on-
dertekening. Juist ook 
de steun door de SGP 
is van grote waarde. Nu 
kan er een LHBTI-beleid worden ontwikkeld voor 
alle en met alle Alblasserdammers. Waarom een 
apart LHBTI-beleid wordt veel gevraagd. Wel; het 
is nodig! Te veel komt deze groep in aanraking 
met pesten, beschimpen en zelfs geweld. Maar 
ook het uit de kast komen is voor de jonge LHB-
TI’er een hele tour. De acceptatie thuis en in zijn 
of haar verdere omgeving geeft deze groep vaak 
veel problemen. We gaan nu aan de slag met een 
brede discussie om te komen tot een goede en 
afgewogen LHBTI-beleid. 

Raadsbrede steun 
voor motie LHBTI-
beleid
Tijdens de raadsver-
gadering is mede 
dankzij ontroerende 
inspreekmomenten 
wel duidelijk geworden 
dat de groep LHBTI’ers 
extra onder druk staat 
en dus ook extra steun 
nodig heeft.
Agressie of discriminatie 
is een ernstige zaak en ontoelaatbaar. De CU 
vindt dat iedereen gelijk behandeld moet worden 
zoals dat ook is vastgelegd in de Grondwet.
Door deze motie gaan we nu het LHBTI-beleid 
vorm geven en daar staan we helemaal achter. 
Hierover in gesprek gaan is goed, maar dit is 
slechts de eerste stap, er is nog veel werk te 
doen. Met alleen beleid verandert er nog niets, 
er zal ook een knop om moeten bij mensen die 
bewust of onbewust discrimineren.

Motie LHTBI-beleid
De gemeenteraad van 
Alblasserdam heeft 
raadsbreed een motie 
aangenomen om nog 
dit jaar te komen tot 
LHBTI beleid. Is dat in 
deze tijd nog nodig?! Ja, 
blijkbaar wel. Tijdens 
de raad sprak onder 
andere Dennis Mes-
semaker. Op indruk-
wekkende en ook emotionele wijze vertelde hij 
dat acceptatie van LHBTI’ers nog niet vanzelfspre-
kend is. Ook landelijke cijfers spreken bijvoor-
beeld van een bovengemiddeld aantal psychische 
klachten.  Als CDA hebben wij deze motie op 
initiatief van de PvdA mede ingediend. Wat ons 
betreft volgt er een breed maatschappelijk debat 
om acceptatie te vergroten zodat LHBTI’ers veilig 
zijn en zich net als ieder ander kunnen bewegen 
in ons mooie dorp!!

Geen woorden maar 
daden
De Raad van Alblasser-
dam heeft, met heel veel 
dank aan de heer Van 
Krimpen van de PvdA, 
een motie aangenomen 
die er voor moet zorgen 
dat we in de 2e helft 
van dit jaar een beleid 
gaan krijgen waardoor 
lesbische vrouwen, 
homoseksuele mannen, biseksuelen, transgen-
der- en intersekse personen (LHBTI’ers) niet 
meer gediscrimineerd worden en een beleid dat 
geweld en discriminatie tegen deze mensen moet 
voorkomen. CDA, VVD, CU en D66 waren mede 
indieners. De SGP wilde na enige discussie toch 
mede ondertekenen.
Nu moeten we er voor zorgen dat het niet alleen 
bij woorden blijft maar dat we komen tot een 
breed gedragen beleid zodat iedereen zich in 
Alblasserdam veilig en gedragen kan voelen.

Verdraagzaamheid
Afgelopen raadsver-
gadering is door de 
PvdA, VVD, CDA, CU 
en D66 een motie 
ingediend om te 
komen tot een breed 
gedragen LHBTI-
beleid. De aanleiding 
is de onverdraagzaam-
heid in de samenle-
ving waarbij het gaat 
om anders geaarde mensen. Dit werd laatst weer 
eens bevestigd door de ondertekening van de 
verklaring van Nashville door enkele SGP kop-
stukken. De VVD vindt dat we verdraagzaam naar 
een ieder moeten zijn en respect moeten hebben 
voor elkaars mening. Als we dat met z'n allen zijn 
dan heb je geen LHBTI-beleid nodig. Helaas is de 
werkelijkheid anders. Daarom gaan we met de 
gehele politiek en het college aan de slag om een 
gedragen LHBTI-beleid te maken.

SGP,  Jaco Brand

PvdA, 
Wim van Krimpen

CDA, Arco Strop

Blik op de raad

CU, Jako Sterrenburg

D66 , Marko Stout VVD, Arjan Dekker

Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Alblasserdam maakt bekend, 
dat het heeft besloten om een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen en 
hiertoe een bord model Reglement Verkeers-
tekens 1990 met een onderbord te plaatsten.
Deze gehandicaptenparkeerplaats zal worden 
aangelegd op de volgende locatie: De Spil, 

het eerste parkeervak van de parkeerplaats 
gelegen ter hoogte van het fi ets/looppad (met 
rood/wit paaltje) richting het hofje.
Belanghebbenden kunnen gedurende een 
termijn van zes weken na heden o.g.v. artikel 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen 
voornoemd besluit bezwaar instellen bij het 
college van burgemeester en wethouders van 

Alblasserdam. Het bezwaar moet schriftelijk 
worden ingediend en tenminste bevatten:
-  de naam en het adres van de indiener,
-  de dagtekening,
-  een omschrijving van het besluit waartegen 

het bezwaar is gericht en,
-  de gronden van het bezwaar.

Gehandicaptenparkeerplaats


