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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.

Camera-auto maakt foto's in Alblasserdam

Auto's van CycloMedia rijden door het dorp 
om 360 graden panoramafoto's te maken. 

Het bedrijf CycloMedia maakt vanaf medio 
november tot eind december 360 graden 
panoramafoto's in Alblasserdam. Dit gebeurt 
in opdracht van de gemeente. Gedurende 
circa twee weken rijden camera-auto's van het 
bedrijf door het dorp om vanaf de openbare 
weg foto's te maken. Als het weer tegenzit, 
kan CycloMedia besluiten later te starten of 
kan het maken van de opnames meer tijd in 
beslag nemen.

Gebruik van de foto's
De foto's gebruiken wij voor bijvoorbeeld 
inspectie en beheer van de openbare ruimte, 
handhaving van openbare orde en veiligheid 
en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

Bescherming persoonsgegevens
Ook het kadaster, provincies, waterschap-
pen en politie maken gebruik van de foto's. 
CycloMedia stelt de opnamen onder strenge 
voorwaarden ter beschikking aan deze or-
ganisaties. Zij gebruiken ze uitsluitend voor 
activiteiten die passen binnen de wet- en 
regelgeving op het gebied van bescherming 
van persoonsgegevens. CycloMedia heeft 
haar activiteiten aangemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.

Voor vragen of het aantekenen van bezwaar 
kunt u contact opnemen met CycloMedia 
Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zalt-
bommel.

Nieuws

Vierde pootje
De gemeenteraad heeft 
ingestemd met het 
eindrapport GVVP. Dit 
gemeentelijk ver-
keer- en vervoersplan 
geeft richting aan de 
verbetering van de 
verkeerssituatie in en 
om Alblasserdam. Er 
is overeenstemming 
over de aanpak van 
enkele kruispunten en over maatregelen tegen 
sluipverkeer. Het CDA zal hierbij steeds blijven 
benadrukken dat een 'vierde pootje', een extra 
afslag aan de Wensveenrotonde, een goede 
optie is. Dit zal volgens ons de verkeersveiligheid 
en de doorstroming ten goede komen. Met een 
amendement dat unaniem is aangenomen, is de 
verkeerssituatie bij de Vinkenpolderweg topprio-
riteit geworden. 

Gemeentelijk Verkeer- 
en Vervoersplan
In de raad is onlangs 
het GVVP vastgesteld. 
Hierin wordt het 
beleidskader aangege-
ven waarmee we gaan 
werken in de komende 
jaren. Het uitvoerings-
programma moet nog 
in de raad worden 
besproken, waarin ook 
de prioriteiten moeten worden aangegeven. Op 
voorhand is door middel van een amendement 
van het CDA, ondersteund door alle fracties uit 
de raad, uitgesproken dat aan de aanpak van het 

kruispunt Vinkenpolderweg eerste prioriteit moet 
worden gegeven. De dagelijkse drukte tijdens de 
spits en de onveilige situatie voor het fi etsverkeer 
bij dit kruispunt rechtvaardigen deze aanpak. Veel 
zaken die in het plan worden genoemd, zijn ook 
weer afhankelijk van beschikbare budgetten en 
dat zal in de raad regelmatig aanleiding zijn voor 
uitgebreide discussies.

Samen Doen
'Samen maken we 
Alblasserdam' heet het 
coalitieakkoord dat 
partijen in 2018 hebben 
gesloten.  
'Samen Doen' is 
daarom een veel 
gebruikte slogan van 
het college. Toch past 
dit college, naar eigen  
willekeur, deze slogan 
soms wel en soms niet 
toe. Blokweer 2 is een prachtig voorbeeld van 
hoe we het met elkaar kunnen doen. De verkoop 
van de woningen aan de Pijlstoep en het plaatsen 
van een  hek op het naastliggend fi etspad laten 
zien dat het college graag zaken wil doen zonder 
omwonenden. Hoewel de wethouder heeft aan-
gegeven met de buurt te hebben overlegd blijkt 
dit slechts met een enkele belanghebbende te 
zijn gebeurd. Die hebben ook nog eens zelf con-
tact met  de gemeente gezocht. Deze willekeur 
van het 'samen doen' past niet in Alblasserdam 
en niet in dit college.

Kindermishandeling
De Week tegen kin-
dermishandeling (18 
t/m 24-11) staat in het 
teken van: leren van 
elkaar. Kindermishande-
ling is een complex en 
hardnekkig probleem, 
daarom staan de verha-
len van professionals, 
ouders en kinderen 
centraal. Wat kunnen we 
hiervan leren en hoe kunnen we deze inzichten 
optimaal benutten. In Alblasserdam heeft de 
PvdA samen met de ChristenUnie een initiatief-
voorstel ingediend dat unaniem in de raad is 
aangenomen, namelijk het organiseren van een 
interactief programma tijdens de Week tegen 
kindermishandeling. Dit voorstel willen we in 
2020 realiseren. Het ondersteunt het lokale plan 
van aanpak jeugdhulp om kinderen zekerheid te 
bieden om in ons dorp veilig, gezond en kansrijk 
te kunnen opgroeien. Kijk voor meer info op 
www.alblasserdam.pvda.nl.

Gebiedsperspectief 
Kinderdijk
Dat het werelderfgoed 
Kinderdijk steeds popu-
lairder is bij toeristen 
verrast niemand.
Gevolg is wel dat de 
leefbaarheid en bereik-
baarheid van met name 
Kinderdijk, maar ook van 
ons dorp onder druk 
stond en nog steeds 
staat!

Afgelopen jaar is er gewerkt aan een stevige 
visie met als uitgangspunt dat we maximale grip 
gaan krijgen op de bezoekersaantallen en er een 
betere regie komt op de ontwikkelingen in het 
gebied. De SGP steunt deze ontwikkelingen. Wij 
vinden het echter wel van belang dat dit niet ten 
koste gaat van de zondagsrust. We zijn daarom 
blij met de toezegging van de wethouder dat in 
de verdere uitwerking rekening wordt gehouden 
met de kernwaarden rust en authenticiteit en dat 
de zondag een bijzondere dag is en blijft.

GVVP
In het gemeentelijk 
verkeer- en vervoersplan 
GVVP lezen wij dat geen 
rigoureuze keuzes wor-
den gemaakt. Het college 
beperkt zich tot aanpak 
van twee kruisingen (bo-
ven- en onderaan de 
Dam) en monitoren van 
sluipverkeer. 
De wetenschap dat 
regionaal en binnen de 
gemeente ordelijk afwikkelen van toenemend 
verkeer ingewikkelder zal worden, is te mager 
voor de VVD.
Het verkeer bij de dijk zal toenemen door nieuw-
bouw en toerisme. Er is te weinig oog voor veilige 
fi etsverbindingen en veilig maken van gevaar-
lijke/onoverzichtelijke kruisingen. Het slechts 
monitoren van sluipverkeer dat tijdens fi le op de 
A15 richting Oud-Alblas wil ‘wurmen’ toont geen 
daadkracht. Herinrichten rotonde Souburgh en 
kruispunt Oud-Alblas hebben prioriteit. Hiertoe 
heeft de VVD het college nogmaals opgeroepen.

CDA, Margreet de Deugd

CU, Teus Stam

 D66 , Marko Stout

Blik op de raad

SGP, Harrold van Vliet

PvdA, René Zonnebeld

VVD, Stavros Barzas
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