
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 3 april 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

Alblasserdam gaat samenwerken met de 
stichting Dordrechts Dierentehuis Louter-
bloemen. De Dordtse organisatie gaat onder 
meer de opvang en het vervoer van zwerf-
dieren voor onze gemeente doen. Ditzelfde 
gebeurt in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. 
Op donderdag 28 maart tekenden wethouder 
Peter Verheij en burgemeesters en wethou-
ders van de andere gemeenten een overeen-
komst voor vier jaar met het Dierentehuis.

Wettelijke taken goed uitgevoerd
Door samen te werken met Louterbloemen 
zijn de gemeenten ervan verzekerd dat alle 
taken die in de wet Dieren staan op een 
goede manier worden uitgevoerd. 
Louterbloemen vangt zwerfdieren op, 
probeert beesten met hun eigenaar te her-
enigen en biedt onderdak aan dieren waar 
mensen afstand van (moeten) doen. Het Die-
rentehuis zorgt er ook voor dat dode dieren 
op de juiste manier worden afgevoerd.

Renovatie
Voor Louterbloemen betekent de samenwer-
king met de zes gemeenten dat het kan 
beginnen met de lang gekoesterde nieuw-
bouw. De bedoeling is dat in september de 
eerste palen de grond in gaan voor een nieuw 
gebouw op het terrein van het asiel. 
Het huidige pand blijft staan en wordt 
grondig verbouwd. Tussen de twee gebouwen 
komt een verbinding.

Alblasserdam 
gaat samenwer-
ken met Dordts 
Dierentehuis

Jouw toekomst 
dichtbij
De gemeenteraad 
heeft de startnotitie 
voor positief integraal 
jeugdbeleid in Alblas-
serdam aangenomen. 
Dat is een goede ba-
sis voor de komende 
jaren: “Route 22, jouw 
toekomst dichtbij”. 
De plannen in deze 
notitie worden uitgewerkt met het jongeren-
werk en de jongerengemeenteraad. Het CDA 
staat achter Route 22 als beweging die bij alle 
beleidsterreinen (wonen, werken, voorzienin-
gen, participatie, veiligheid) aandacht vraagt 
voor de positie van jongeren in Alblasserdam. 
Deze beweging mag en moet zichtbaar zijn. 
We zullen dit onder andere met de jongeren-
gemeenteraad, als spreekbuis van jongeren 
in Alblasserdam, bespreken. Daarvoor is een 
goede samenwerking tussen gemeenteraad 
en jongerengemeenteraad nodig. Daar wil het 
CDA graag een bijdrage aan leveren.

Aan de slag met de 
groeiagenda
De ChristenUnie wil 
geen Drechtstad, maar 
een zelfstandig Alblas-
serdam, met regionale 
samenwerking in 
de Drechtsteden.
Er zijn veel zaken met 
de 7 gemeenten van 
de Drechtsteden 
te realiseren. In de 
groeiagenda 2030 zijn ambitieuze plannen 
vastgesteld: 25.000 extra woningen, 30.000 
extra banen en verbetering bereikbaarheid via 
weg, water en spoor. De gehele raad heeft het 
college via een motie verzocht om te zorgen 
dat de nog aan te stellen trekkers de coördina-
tie van de groeiagenda met voortvarendheid 
starten. Hierbij zijn de lokale besluitvorming 
en verankering belangrijk, maar regionale 
visies eveneens. Verder in gesprek gaan met 
de trekkers over voortgang en verschil in 
lokale visies.

Als je samen iets wilt 
bereiken, moet je wel 
beginnen
Er is in de regio een 
discussie over de 
samenwerking tussen 
de 7 Drechtstedenge-
meenten. Er zou te veel 
worden gepraat en te 
weinig gerealiseerd. 
Ook zou de regio te 
veel te zeggen hebben 
en iedere afzonderlijke 
gemeente te weinig. Er is een groeiagenda vastge-
steld: tot 2030 willen we meer woningen (25.000) 
en meer banen (30.000). Om dat te realiseren 
moet iedere gemeente zijn steentje bijdragen. 
Volgens D66 zal iedere gemeente aan de slag 
moeten op basis van duidelijke afspraken en 
met een duidelijke agenda. Heeft het veel zin om 
naar elkaar te kijken, op onze handen te zitten en 
verwijten te maken dat de ander niets doet? Nee! 
Vertrouwen in elkaar hebben, elkaar aanspreken 
op resultaten en de mouwen opstropen, dat is 
wat helpt.

Verkiezingen
Als PvdA Alblasser-
dam hebben we 20 
maart een mooi rode 
verkiezingscampagne 
ten behoeve van de 
Waterschappen, de 
Provinciale Staten 
en indirect de Eerste 
Kamer afgesloten. 
In het dorp gesproken 
met enthousiaste maar 
ook kritische Alblasserdammers, die bezorgd zijn 
over wonen, onderwijs en zorg. Als PvdA staan we 
voor eerlijk delen, voor met verstand gezamenlijk 
bouwen aan een betere omgeving. We blijven 
ons inzetten voor alle mensen, ongeacht afkomst, 
religie, seksuele voorkeur of geboorteland. 
Enthousiast zijn we ook met de eerste inzet in ons 
dorp van de jongerengemeenteraad en de lance-
ring van de notitie Route 22. Met daarin prachtige 
initiatieven en mogelijkheden voor onze jongeren 
om zich blijvend en veilig te ontwikkelen. Kansen 
die we met elkaar kunnen waarmaken.

Rapport Deetman
Als SGP hechten we aan 
de samenwerking 
binnen de Drechtste-
den, deze samenwer-
king voegt namelijk 
waarde toe. Toch lopen 
we als regio op een 
aantal punten achter. 
We hebben het dan 
over het aantal nieuwe 
woningen, het aantal 
banen in onze regio en de bereikbaarheid, hier 
moeten nodig meters gemaakt worden. Verschil-
lende rapporten onderschrijven dit ook. Rapport 
Deetman geeft een aanzet tot een verbeterde 
structuur van de Drechtsteden samenwerking. 
Raadsbreed hebben we 90% van de aanbeve-
lingen onderschreven, maar hebben we vooral 
een goede discussie gehad over de rol van de 
Drechtraad in de nieuwe opzet. De raad en het 
college zijn nu aan zet om zorg te dragen dat deze  
Alblasserdamse visie breder gedragen wordt en 
we zo de Drechtsteden samenwerking op peil 
houden. 

Samenwerken 
is vertrouwen!
Binnen de Drechtste-
den hebben we een 
mooie samenwerking 
tot stand gebracht. 
Niet op alle fronten 
leidt dat echter tot een 
daadkrachtige uitvoe-
ring, meestal door de 
eigen gemeenten. Be-
renschot en Deetman 
hebben daarover dikke rapporten geschreven en 
concluderen dat voor o.a. ruimtelijke ordening een 
andere structuur beter zou kunnen werken. De 
VVD is van mening dat een daadkrachtige samen-
werking voortkomt uit vertrouwen en heldere af-
spraken maken met elkaar. Er wordt nu toch voor 
een aanpassing van de structuur gekozen voor een 
daadkrachtiger uitvoering. Gewerkt gaat worden 
met door het Drechtstedenbestuur te benoemen 
trekkers, die zich volgens de Alblasserdamse raad 
moeten verantwoorden aan de Drechtraad. Zo 
kunnen we de voortgang van projecten bewaken. 

CDA,  Margreet de Deugd

CU, Jako Sterrenburg

D66, Ramon Pardo 
Kruidenier

Blik op de raad

SGP, Albert Brasser

PvdA , René Zonnebeld VVD, Arjan Dekker

Nieuws

De verkeerslichten bij de oversteekplaats 
van het Raadhuisplein naar Landvast zijn van 
maandagmiddag 8 tot en met woensdag-
ochtend 10 april buiten gebruik. 
Verkeersregelaars leiden het verkeer tijdens 
de spitsuren in goede banen. In de ochtend is 

dat van 07.00 tot 10.00 uur en in de middag/
avond van 15.00 tot 19.00 uur

Renovatie gemeentehuis
Dat de verkeerslichten tijdelijk niet werken 
heeft te maken met de renovatie van het 

gemeentehuis. Het is nodig om diverse kabels 
en leidingen rondom het gemeentehuis om te 
zetten. De kabels en leidingen van de ver-
keerslichten aan de Haven horen daar bij. 

Verkeerslichten Haven tijdelijk buiten gebruik
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