
Dorp met karakter 3 januari 2018

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. 

Renovatie 
gemeentehuis
Na een intensief pro-
ces, waarin de voor 
en tegens langdurig 
zijn gewogen, heeft 
de gemeenteraad 
eind vorig jaar een 
extra krediet van € 
1,1 miljoen beschik-
baar gesteld voor de 
renovatie van het 
gemeentehuis. In juni 2017 was al € 7,9 miljoen 
gevoteerd, maar het extra krediet was nodig 
door de gestegen bouwkosten. Daarnaast 
meldde de bibliotheek zich intrek te nemen 
in het nieuwe gemeentehuis, wat extra geld 
kost maar ook weer opbrengsten genereert. 
Nieuwe plannen of nieuwbouw op een andere 
locatie had het proces zwaar vertraagd, zonder 
de zekerheid van een goedkopere variant. De 
huidige staat van het huis duldt geen verder 
uitstel. Opknappen is nodig om de organisatie 
goed te huisvesten en om er een mooi huis van 
de samenleving van te maken voor de inwoners.

Tunnelvisie
Meer dan 650 hand-
tekeningen, 1750 
ondertekeningen op 
Alblasserdamsnieuws, 
200 handtekeningen 
van de ouderenbonden, 
mensen die ingespro-
ken hebben tijdens 
de vergaderingen en 
heel veel persoonlijke 
brieven; de gemeen-
teraad heeft zich, met 
uitzondering van D66, akkoord verklaard met 
een extra krediet van 1,1 miljoen euro en het 
verplaatsen van de bibliotheek. Het totale 
krediet komt hierbij op 9,1 miljoen euro en als 
er, door de nog volop aanwezige risico’s geld 
bij moet dan mag dat van het budget van het 
plein afgesnoept worden. Alle mooie beloftes 
ten spijt tijdens de verkiezingen; op de mening 
van de burger zaten de overige partijen nu niet 
te wachten. De raad leed volgens D66 aan tun-
nelvisie en wilde niet meer van de ingeslagen 
weg afwijken. Mooie alternatieven ten spijt.

Renovatie 
gemeentehuis
De gemeenteraad had in juni 2017 al een 
besluit genomen om het gemeentehuis te re-
noveren en het Raadhuisplein te herinrichten. 
Na de Europese aanbesteding bleek dat er 
maar 1 aannemer zich had ingeschreven 
en voor een hoger bedrag dan het door de 
gemeenteraad vastgestelde krediet. De huidige 
ontwikkelingen in de bouwmarkten zijn de 

grootste oorzaak van 
het prijsverschil. Dit 
had niemand verwacht. 
Hierdoor kwam het 
college met een extra 
krediet aanvraag. Als 
PvdA fractie hebben 
wij hiermee ingestemd 
omdat wij vinden dat 
dit de beste keuze is 
voor nu en voor de toe-
komst van Alblasser-
dam. Voor meer informatie over onze afweging 
leest u verder op https://alblasserdam.pvda.nl/

Terugblikken en vooruitkijken
Einde jaar is altijd een 
moment van terug-
blikken en vooruitkij-
ken. Wat is er in het 
achterliggende jaar 
weer veel gebeurd. 
De verkiezingen, het 
plotselinge overlijden 
van Julia, het vervolg 
besluit gemeentehuis, 
en nog veel meer. 
Er staat ook nog een 
hoop te gebeuren. Ambities van het college 
zijn hoog. Echter laten we vooral waakzaam 
en realistisch zijn. Zorg dat er ruimte ontstaat 
om te investeren in kwaliteit. Dat was ook onze 
belangrijkste boodschap bij de behandeling 
van de begroting 2019.
Vanaf deze plaats wensen wij al onze inwoners 
een gezond en voorspoedig nieuwjaar toe.

Renovatie 
gemeentehuis
Het besluit voor 
renovatie van het 
gemeentehuis en om-
geving is al in juni 2017 
genomen. Voor de 
VVD is van begin af het 
totale budget van 10 
miljoen het kader waar 
binnen zowel renovatie 
gemeentehuis als her-
inrichting buitenruimte gerealiseerd moeten 
worden. Nu de renovatie van het gemeentehuis 
duurder uitvalt, hebben wij voorgesteld met de 
herinrichting Raadhuisplein te wachten totdat de 
renovatie is gerealiseerd. Door de verhuizing van 
de openbare bibliotheek in het gemeentehuis, is 
verbetering van de bereikbaarheid voor ouderen 
en minder validen noodzakelijk gebleken. Het 
instemmen met een extra budget was niet al-
leen lastig voor de VVD. Het roept tevens heftige 
emoties op vanuit de samenleving. Wij hebben 
gekozen voor de renovatie van het huidige 
gemeentehuis.

Blik op de raad

CU, Teus Stam

D66, Marko Stout

PvdA, Haci Erdogan

Gemeentehuis
Onlangs heeft het 
CDA ingestemd met 
de meerkosten van de 
verbouwing van het 
gemeentehuis. 
Deze verbouwing kost 
ontzettend veel 
geld en toch vinden 
wij deze keuze verant-
woord. Renovatie is 
dringend nodig. 
Enkele kantoren 
kunnen nu al niet meer worden gebruik, instal-
laties moeten worden vervangen en er zit op 

diverse plekken asbest. Voor ons is belangrijk 
dat een zelfstandig Alblasserdam een eigen 
gemeentehuis heeft. Doordat ook de biblio-
theek straks deel uitmaakt van het gemeen-
tehuis, kunnen we de jaarlijkse lasten gelijk 
houden. Het echte werk begint nu. We zullen 
er bovenop moeten zitten om te zorgen dat de 
kosten niet verder stijgen. 

Ook zijn we in 2019 weer in staat de gemeente-
lijke lasten voor de inwoners gelijk te houden. 
Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2019. 

CDA, Arco Strop

SGP, Jaco Brand)

VVD, Stavros Barzas

Blik op de raad
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