
Gemeentenieuws
Dorp met karakter 6 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. 

Winst
Over het debat over de 
ontstane ophef naar 
aanleiding van een 
tweet van wethouder 
Verheij is inmiddels ge-
noeg geschreven. Wat 
ons betreft heeft deze 
avond in elk geval twee 
winstpunten opgele-
verd: er is uitgesproken 
dat elke inwoner van 
Alblasserdam zich veilig 

moet voelen. Aan welke kant van de discussie 
men ook staat. Goed om dit te markeren. Ten 
tweede is erkend dat de vrijheid van menings-
uiting voluit opgaat. Wat ons betreft ook voor 
wethouders die vanuit een (SGP) partijprofi el 
gekozen zijn. Dat betekent tevens de vrijheid 
uit te komen voor opvattingen die gebaseerd 
zijn op Gods Woord, ook als deze schuren met 
de heersende publieke opinie. Juist op dit punt 
komt nogal eens selectieve verontwaardiging 
om de hoek kijken. Hierover is het laatste 
woord nog niet gezegd.

Wie wind zaait...
Na de tweet van de 
wethouder brak er 
een storm van kritiek 
los. De VVD vindt dat 
iedereen, dus ook een 
wethouder, recht heeft 
op een mening. Wij 
koesteren de vrijheid 
waarin meningen 
gegeven mogen wor-
den. Ook als die ver 
afstaan van waar wij als VVD voor staan. Maar 
tegelijkertijd hebben Alblasserdammers recht 
op bestuurders die er voor elke Alblasserdam-
mer zijn en die nadenken voordat zij zich uiten. 
Helemaal als bestuurders twitteren vanuit hun 
functie als locoburgemeester en wethouder. 
Daar had deze wethouder beter bij stil moeten 
staan. Door zijn tweet zijn mensen gekwetst 
en is het aanzien van de politiek geschaad. Pas 
nadat wij een motie van afkeuring indienden 
betuigde de wethouder alsnog spijt. Dit excuus 
was nodig na wat deze tweet had losgemaakt.

Tweet
Dat een tweet zoveel te 
weeg kan brengen! De 
snelle en heftige reacties 
op de berichtgeving over 
de Nederlandse verta-
ling van de zogeheten 
Nashvilleverklaring laten 
zien dat social media 
een rol van betekenis 
spelen in het maat-
schappelijk debat. 
En dat zorgvuldigheid 
geboden is, zeker van 
een wethouder. Alle partijen van de gemeen-
teraad hebben deze week benadrukt dat ze in 
gesprek willen blijven met alle inwoners van 
Alblasserdam, dus ook met LHBTI’ers. Het CDA 
vindt een open en eerlijk gesprek voorwaarde 
voor een veilige en inclusieve samenleving. 
Want dat is wat we met elkaar willen zijn.

Twist om tweet
Het tweeten van wet-
houder Verheij naar 
aanleiding van het Nash-
ville document bracht 
veel commotie teweeg 
in de raad. Onder leiding 
van de VVD werd een 
openlijke spijtbetuiging 
geëist, die er ten slotte  
ook kwam. Daarmee 
werd een dreigende 
motie van afkeuring 
gelukkig ingetrokken. 

Eens temeer werd duidelijk dat omgaan met 
de media altijd zeer zorgvuldig moet gebeuren 
in onze tijd. Wij hebben als ChristenUnie in 
het debat benadrukt dat er voor iedereen(!) 
vrijheid van meningsuiting moet zijn. Enerzijds 
hebben we begrip gevraagd voor de uitgangs-
punten van het gewraakte document, al is het 
hier en daar misschien ongelukkig gefor-
muleerd en vertaald. Anderzijds hebben we 
benadrukt hoezeer we pesten of onacceptabel 
gedrag jegens andersgezinden of andersgeaar-
den afkeuren.

Vrijheid van meningsuiting
De vrijheid van burgers 
om hun overtuiging 
kenbaar te maken 
zonder voorafgaande 
controle door de staat. 
Voor D66 is dit recht 
één van de pijlers van 
onze samenleving. De 
vrijheid van menings-
uiting is niet abso-
luut, net als andere 
grondrechten. Zo zijn 
belediging en smaad 
onder bepaalde omstandigheden strafbaar. Tot 
2014 was bijvoorbeeld ook vloeken strafbaar. 
Maar wat mag je nu wel en wat mag je niet 
zeggen? Artikel 1 van de grondwet, het verbod 
op discriminatie, geeft ook een beperking op 
de vrijheid van meningsuiting. “Ik mag toch 
zeggen wat ik wil” gaat niet altijd op. Wanneer 
de vrijheid van de één de ander juist beperkt in 
zijn vrijheid, moeten we rekening houden met 
elkaar. Rekening houden met elkaar is voor 
D66 de echte betekenis van samenleven.

Inclusieve Samenleving in Alblasserdam
Alblasserdam is een 
mooi dorp. In deze 
minimaatschappij heb-
ben we verschillende 
mensen die op ver-
schillende wijzen leven. 
Deze diversiteit maakt 
van Alblasserdam 
de plaats waar veel 
mensen zich prettig 
bij voelen en er willen 
wonen en leven. Als 
PvdA fractie zullen wij ons altijd blijven inzetten 
om er voor te zorgen dat iedereen mee kan 
doen en gelijk wordt behandeld, ongeacht 
levensovertuiging, geslacht, ras, afkomst en 
godsdienst. Respect en dialoog zijn daar voor 
ons kernwoorden in, waarmee wij zoeken naar 
zaken die ons binden, om bruggen te bouwen 
om onze samenleving te versterken. We doen 
het met elkaar, voor elkaar.

VVD, Herman Verweij

CDA , 
Margreet de Deugd

D66, Ramon Pardo 
Kruidenier

Blik op de raad

CU , Teus Stam

PvdA, Haci Erdogan

SGP, 
Jan Mark ten Hove
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