
Beste 
Alblasserdammers,

Voor u ligt het burgerjaarverslag 2011. De burge-
meester biedt daarin, namens het gemeentebe-
stuur, inzicht in de gemeentelijke activiteiten van 
het afgelopen jaar. Wij kiezen ervoor om dit te doen 
in de vorm van deze krant. Met herkenbare foto’s 
en persoonlijke achtergrondverhalen, zodat u ook 
kennis kunt nemen van wat er vóór en achter de 
schermen gebeurt. Maar vooral om de activiteiten 
van de gemeente goed te verbinden met de bele-
vingswereld van de Alblasserdammers. En wie ver-
volgens meer wil weten, kan natuurlijk terecht bij 
het formele jaarverslag, dat door de gemeenteraad 
wordt vastgesteld en op de gemeentelijke website 
te vinden is. 
Het burgerjaarverslag is bedoeld om te laten 
zien hoe bestuur en samenleving werken aan 

verbinding. Juist om die reden wil ik uw bijzondere 
aandacht vragen voor het burgernet. Een initiatief 
uit 2011 van de politie, waarbij inwoners helpen bij 
het veiliger maken van onze leefomgeving. Immers, 
onze inwoners hebben vaak informatie, die voor de 
politie belangrijk is, bijvoorbeeld als het om opspo-
ring of vermissing gaat. De opgedane ervaring met 
burgernet toont aan dat het de eff ectiviteit van het 
politiewerk vergroot. Meer dan duizend Alblasser-
dammers hebben inmiddels de weg naar burgernet 
gevonden. Dat is mooi, want er geldt: hoe groter de 
deelname, des te beter de resultaten. Dus 
doe ik graag een oproep om u aan 
te melden. 

Via www.burgernet.nl, maar u kunt natuurlijk ook 
even vragen bij onze informatiebalie in het gemeen-
tehuis. Uw deelname komt de veiligheid in onze 
gemeente daadwerkelijk ten goede!

Bert Blase
Burgemeester
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Voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de 
burger is samenwerking een noodzaak. Het Rijk 
hevelt steeds meer taken over naar de gemeente. 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (waaron-
der de huishoudelijke verzorging) is daar een goed 
voorbeeld van. Maar ook ontwikkelingen op het 
vlak van internet en publieksdienstverlening zorgen 
ervoor dat samenwerking loont. Omdat vraagstukken 
als veiligheid en luchtkwaliteit niet stoppen bij onze 
ge meentegrens, werken we op die punten samen. 
Dit doen we onder andere bij het project Haven Zuid 
dat gerealiseerd moet worden op het terrein naast 
Oceanco.

Alblasserdatm: bestuurlijk zelfstandig samenwerken
Vanuit de raad is eind zomer 2010 een werkgroep be-
noemd die in het licht van de bestuurlijke ontwikke-
lingen de bestuurlijke positie van Alblasserdam nader 
onder de loep heeft genomen. Dit traject moest in 
2011 antwoord geven op de vraag hoe de positie van 
Alblasserdam versterkt kan worden om de belangen 
van de inwoners, bedrijven en het maatschappelijk 
veld zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Begin 
2011 heeft de gemeenteraad 5 scenario’s bedacht: 
‘Alblasserdam blijft zoals het is’, ‘Alblasserdam: 
 bestuurlijk zelfstandig met ambtelijke regie’, ‘Alblas-
serdam in de Alblasserwaard’, ‘Drechtsteden-Noord’ 
en ‘Alblasserdam als onderdeel van Drechtstad’. 
Hierover is de raad in september in gesprek gegaan 

met de inwoners en ondernemers van Alblasserdam. 
Op 13 oktober 2011 heeft de raad zich unaniem 
uitgesproken over de bestuurlijke toekomst van 
 Alblasserdam: Alblasserdam blijft bestuurlijk zelf-
standig. 

Drechtsteden
Alblasserdamse raadsleden zijn vertegenwoordigd 
in de Drechtraad, een soort gemeenteraad op het 
niveau van de Drechtsteden. Wethouder Veerman en 
burgemeester Blase zijn lid van het Drechtstedenbe-
stuur.
In de Drechtsteden zijn inmiddels een regionale 
Sociale Dienst (SDD), een regionaal Onderzoeksbu-
reau (OCD), een regionaal Ingenieursbureau (IBD), 
een regionaal Ontwikkelingsmaatschappij voor de 
versterking van de regionale economie (ROM-D), een 
Servicecentrum ter ondersteuning van de bedrijfs-
voering voor de Drechtsteden (SCD), Gemeentebelas-
tingen Drechtsteden (Alblasserdam doet hier niet aan 
mee) en een Bureau Drechtsteden gevormd.

Samenwerken in Drechtsteden loont. Het rijk en de 
provincie zijn bij de uitvoering van regionale pro-
jecten onmisbare partners. Samen met deze partners 
is ruim 300 miljoen euro opgebracht voor de regio 
Drechtsteden in de periode 2007- 2010. Op het ge-
bied van Bereikbaarheid zijn voorbeelden de water-
bus en de reizigersinformatieborden bij de bushalten.

De gemeente Alblasserdam heeft in 2011 voor het 
eerst deelgenomen aan de landelijke Benchmark 
 Publiekszaken. Uit de resultaten blijkt dat Alblasser-
dam enerzijds hoog scoort op publieksvriendelijk-
heid aan de balie en anderzijds aan de elektronische 
kant van de dienstverlening nog veel te verbeteren 

heeft. 
Het totaaloordeel over 
de Alblasserdamse 
dienstverlening is 
goed: 8,0. Dit is hoger 
dan het landelijk 
gemiddelde en in 
vergelijking met 80 
andere gemeenten 
van ongeveer dezelfde 
omvang. 

De plussen en minnen
Alblasserdam scoort 
goed als het gaat om 
de openingstijden 

van de publieksbalie en telefonische openings-
tijden. Ook de één loket functie (balie), de zeer korte 
wachttijden aan de balie, de bereikbaarheid van het 
gemeentehuis, de bewegwijzering van de balie  en 
de privacy aan de balie worden goed gewaardeerd. 
De baliemedewerkers worden als vriendelijk ervaren 

Samenwerking

Alblasserdam scoort prima op klantvriendelijkheid

Nieuwe 
bestuursstijl
Het afgelopen jaar zijn het college, de ambtelijke 
organisatie en de gemeenteraad begonnen met het 
ontwikkelen van een nieuwe bestuursstijl. Door op 
andere manieren bedrijven, inwoners en maatschap-
pelijke instellingen te betrekken bij de samenleving 
wil de gemeente een nieuwe balans creëren tussen 
overheid en samenleving. 
Zo heeft de gemeente samen met de samenleving 
gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden voor de 
begroting van 2012. De gemeenteraad ging in ge-
sprek met belangstellenden over de bestuurlijke toe-
komst van Alblasserdam. De nieuwe bestuursstijl is 
ook zichtbaar in het wekelijks collegespreekuur in de 
bibliotheek, bezoeken aan bedrijven, de verbeterde 
opzet van wijkschouwen, de inzet van social media, 
een digitaal loket voor het melden van klachten en 
de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad. 
De gemeente wil ‘experimenteren’ en ‘oefenen’ met 
de nieuwe bestuursstijl, om zo te ontdekken wat 
positief werkt in vertrouwen en verbinden. Evaluaties 
van de activiteiten maken een belangrijk onderdeel 
uit van dit proces.

Monitor bestuur en communicatie
In 2011 heeft het college van B&W onderzoek laten 
doen naar de kwaliteit van de gemeentelijke infor-
matie en het vertrouwen in het gemeentebestuur. 
Uit de resultaten blijkt dat 71% van de inwoners 
vertrouwen heeft in het bestuur; 18% zegt dat het 
vertrouwen in deze collegeperiode is toegenomen. 
De respondenten vinden het belangrijk dat er goed 
geluisterd wordt naar de burgers, dat burgers meer 
betrokken worden en inspraak krijgen. De uitkom-
sten uit de monitor worden gebruikt om de nieuwe 
bestuursstijl verder vorm te geven. 

Sinds september 2010 zijn er maandelijkse ‘Drecht-
stedendinsdagen’. Zo leren de colleges en Raden van 
de Drechtsteden elkaar steeds beter kennen. 

Buurgemeenten en Zuid-Holland Zuid
Met Papendrecht en Sliedrecht werken we al geruime 
tijd samen aan een gezamenlijke brandweer. 
Ook op het gebied van de rampen¬bestrijding 
werken we actief samen. Daarnaast overleggen we 
met Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam over de 
Merwedezone: het gebied langs de A15 dat de over-
gang vormt van het stedelijke naar het landelijke ge-
bied. Tenslotte werken we met Nieuw-Lekkerland aan 
de dijkproblematiek en delen we met die gemeente 
het Werelderfgoed Kinderdijk. Samen met Graaf-
stroom zijn we eigenaar van sportpark Souburgh.

Binnen Zuid-Holland Zuid-verband werd in 2011 
samengewerkt in het kader van de leerplichtwet 
(Bureau Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten), op 
het terrein van de gezondheidszorg (Gemeenschap-
pelijke Gezondheidsdienst) en op het gebied van 
veiligheid (Veiligheidsregio). Ook delen we het ambu-
lancevervoer (Regionaal Ambulancevervoer). 

De provincie Zuid-Holland en de regio Zuid-Holland 
Zuid zijn in april 2010 gestart met de oprichting van 
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Op 1 januari 
2011 was hiermee de eerste ‘draaiende’ Regionale 
Uitvoeringsdienst (RUD) van Nederland een feit.

door bezoekers. De deskundigheid, openingstijden 
en vriendelijkheid zijn de aspecten waaraan de 
bezoeker van de balie zegt het meeste belang te 
hechten. 
De telefonische één loket functie wordt minder 
positief beoordeeld. Volgens de ervaringen van de 
klanten worden telefonische vragen in een kwart 
van de gevallen direct afgehandeld, terugbellen 
gebeurt doorgaans pas na een werkdag, en er wordt 
vaak doorverbonden. Ook ervaren klanten te weinig 
mogelijkheden in elektronische dienstverlening. 
Alblasserdam werkt aan de verdere ontwikkeling van 
Antwoord.

Herkenbaar loket
Het college vindt het belangrijk dat de dienstver-
lening digitaal en dichtbij inwoners, instellingen 
en ondernemers is. De gemeente werkt aan de 
verbetering van de dienstverlening. De resultaten uit 
de benchmark worden gebruikt in dit proces. In 2015 
moet de gemeente het herkenbare loket zijn voor 
vragen aan de overheid.

Colofon
Het burgerjaarverslag is een uitgave van de 
gemeente Alblasserdam in samenwerking met 
nieuwsblad De Klaroen. Dit wordt huis aan huis 
verspreid als bijlage in Klaroen.nl, in de editie 
van 13 juni 2012. 

Eindredactie: Karin Stevens
Foto’s zijn afkomstig van de gemeente Alblasser-
dam, Klaroen.nl en Alblasserdamsnieuws.nl.

In het burgerjaarverslag geeft de burgemeester 
een terugblik op de gebeurtenissen in de ge-
meente in het afgelopen jaar. De relatie tussen de 
gemeente en de inwoners van Alblasserdam staat 
hierbij centraal. De nadruk ligt op de gemeente-
lijke dienstverlening, communicatie, veiligheid en 
samenwerking.
www.alblasserdam.nl
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‘Op risicogebied is Alblasserdam méér 
dan een gemiddeld dorp’

Remy Goedhart bij de kaart van Alblasserdam: ”Al is het midden in de nacht, je moet komen.”

Calamiteiten voorkomen en zo goed mogelijk 
bestrijden wanneer ze zich onverhoopt toch voor-
doen. Dat is kort gezegd de taak van Remy Goed-
hart. Als ambtenaar van de gemeente Alblasserdam 
is hij de belangrijkste adviseur op het gebied van 
openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding.

“In de praktijk is de burgemeester de opperbevel-
hebber, hij heeft bij grootschalige incidenten de 
dagelijkse leiding over alles wat met openbare orde 
en veiligheid te maken heeft. Mijn rol is die van een 
tussenpersoon en adviseur, en ook functioneer ik als 
klankbord voor met name de burgemeester”, legt 
Goedhart uit. 

Wanneer zich een ramp voordoet, is Remy Goedhart 
één van de eersten die ervan hoort. Hij heeft directe 
verbindingen met de politie, brandweer, GGD en 
functioneert als een soort spin in het web. Alles komt 
samen bij hem. “Het is een systeem dat achter de 
schermen voortdurend actief is. Zodra er iets ergs 
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gebeurt, wordt er actie ondernomen. Daarbij wor-
den belangrijke vragen gesteld zoals; ‘Wat moeten 
we hier doen?’, en; ‘Wie gaat dat doen?’.  ls er echt 
iets aan de hand is, dan komt het crisisteam samen. 
Hierin zitten naast de burgemeester en de ambte-
naar rampenbestriiding, de gemeentesecretaris, de 
communicatieadviseur, iemand van bijvoorbeeld 
de politie, brandweer of GGD en iemand die het 
logboek bijhoudt. Dat logboek is nodig om later alles 
goed te kunnen evalueren. 
Samen zetten zij de feiten op een rij en adviseren de 
burgemeester wat te doen.”

Als praktijkvoorbeeld noemt Remy Goedhart het 
hoge water van januari dit jaar. “De dijkgraaf belde 
en gaf zijn advies. Wij hebben vervolgens op het ge-
meentehuis overleg gevoerd. Daarbij hebben we de 
gemeente Papendrecht betrokken, omdat met name 
de Polder Nieuwland gevaar liep. Dat gebied valt 
zowel in Papendrecht als Alblasserdam. We spraken 
toen af dat Alblasserdam de regie zou gaan voeren.”

Remy Goedhart moet binnen een half uur paraat 
kunnen zijn om zijn rol te kunnen oppakken. “Al is 
het midden in de nacht, je moet gewoon komen!” 
Gelukkig komt het niet meer dan een keer of tien per 
jaar voor dat hij opgeroepen wordt voor calamiteiten 
in Alblasserdam en omgeving.
In 2011 waren de brand in Moerdijk en de brand 
in een chemisch treintransport bij Kijfhoek enkele 
opvallende regionale gebeurtenissen waarmee hij te 
maken had. In Alblasserdam werd hij betrokken bij 
de ongeregeldheden op de Dam en de dreiging van 
het onweer tijdens Alblaspop. Remy: “We hadden 
toen Pukkelpop in België nog vers in het geheugen 
en hielden rekening met eenzelfde scenario. Het ter-
rein op het Zuiderstek stond gedeeltelijk blank en er 
zou nog meer slecht weer komen. Met de brandweer 
hebben we toen elke 10 minuten gecontroleerd of 
alles stevig stond en of de bliksemafl eiding goed 
aangesloten was. Alles was prima in orde. En omdat 
het met de weersverwachting meeviel en de brand-
weer het water kon wegpompen, hebben we alles 
door laten gaan. Gelukkig maar!”
De ervaren ambtenaar kijkt met gespecialiseerde 
beveiligingsogen naar calamiteiten en bijna-rampen 
die elders plaatsvinden. “Daar kun je van leren. En 
het is goed om ervaringen uit te wisselen. Zo zijn we 
in Volendam geweest na de beruchte brand. Wat is 
daar fout gegaan in de crisisbestrijding? Wat kon er 
beter? Je hoopt dat je dergelijke rampen nooit hoeft 
mee te maken en elk incident is uniek, maar je kunt 
altijd leren van elkaar.”
Daarom vindt hij het enorm belangrijk dat er 
regelmatig geoefend wordt, het liefst zo realistisch 
mogelijk. Samen met de gemeenten Papendrecht en 
Sliedrecht heeft hij een oefen- en scholingsprogram-
ma opgesteld voor de betrokken ambtenaren van 
de drie gemeenten. Zo bedachten zij een scenario 
waarbij er een explosie is in een appartement of 
mensen ziek worden van vervuild drinkwater. 

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op 
mogelijke calamiteiten, want Alblasserdam is vol-
gens Remy Goedhart op risicogebied méér dan een 
gemiddeld dorp. “Over de rivier De Noord komen 
transporten met explosieven en chemicaliën, we 
hebben de tunnel, de Betuwelijn, de Rijksweg, we 
liggen op een aanvliegroute van Zestienhoven en 
onder de grond hebben we diverse transportleidin-
gen. Maar één van de grootste risicofactoren is het 
water. Binnendijken gaan aandacht vragen binnen 
nu en twintig jaar. Alle boezemkades moeten op 
hoogte gebracht worden. Het is mijn vak om na te 
denken over de risico’s en wat je moet doen als er 
iets gebeurt.”

Veiligheid 
Veiligheidsoverleg
Maandelijks vindt er een regulier integraal Vei-
ligheidsoverleg plaats waarin de burgemeester, 
politie, brandweer, jongerenwerk en de ambtenaar 
openbare orde en veiligheid zitting hebben. Hierin 
worden alle zaken die op het gebied van veiligheid 
spelen besproken. 

Wijkagent 
In veel situaties kan de wijkagent een belangrijke 
rol spelen in de aanpak van overlast in de buurt. Bij 
overlast in een buurt, zal de wijkagent vaker in die 
buurt aanwezig zijn. Het is daarom van groot belang 
dat de agent goed geïnformeerd is over de proble-
matiek zodat hij tijdig actie kan ondernemen door 
bemiddeling en aanspreken of aanhouden. Ook zal 
hij de zaak aankaarten bij de gemeente en politie.

De Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) 
houden zich vooral bezig met  de overtreding van 
verkeersregels en parkeerregels, en hondenpoep. 
In 2011 zijn er 385 proces-verbalen uitgeschreven(in 
2010 waren dit er 431). Hiervan waren er 377 
(2010:419) voor verkeerszaken, 6 (2010:3) voor het 
onrechtmatig achterlaten van hondenpoep en 1 
(2010:3) voor APV-overtredingen (uitstalling bij 
winkels). Er is in 2011 1 (2010:0) proces-verbaal voor 
afval uitgeschreven.

Het overlegplatform overlast Dam heeft in 2011 
drie keer een overleg gehad. In dit platform zitten 
vertegenwoordigers vanuit de bewoners, horeca, 
gemeente, suswachters en politie. Hier wordt 
besproken wat er nodig is om de situatie rustig en 
prettig te houden. 

In 2011 zijn een aantal veiligheidsprojecten uitge-
voerd, zoals een feest voor de jongeren met Luilak, 
verder vorm geven aan overlegplatform ‘overlast 
Dam’, aanscherping veiligheidseisen aan grootscha-
lige evenementen.

Het aantal vernielingen in 2011 is toegenomen ten 
opzichte van 2010. In 2011 is voor bijna €35.000,- 
schade toegebracht aan gemeentelijke eigendom-
men. Het bedrag is ten opzichte van 2010 toegeno-
men met €22.000,-. Opvallend is de forse toename 
van vandalisme rond de jaarwisseling. De gemeente 
neemt extra maatregelen en gaat in gesprek met 
kinderen op school.

Ook het aantal vernielingen of bekladdingen van 
gemeentelijke eigendommen wordt geregistreerd. 
In 2011 zijn o.a. 21 ruiten, 6 bomen, 29 afvalbakken, 
vernielingen aan speelplaatsen en een lichtmast 
vernield. Het aantal meldingen is opgelopen van 22 
naar 64. In de onderstaande grafi eken zijn de cijfers 
van het 2009, 2010 en 2011 zichtbaar gemaakt.
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De jeugdgemeenteraad (JGR) van Alblasserdam 
vormt een alom gewaardeerde jongerenorganisa-
tie die de belangen van Alblasserdamse jongeren 
op succesvolle wijze behartigt. 

“Wat wij vooral doen, is de gemeenteraad van Alblas-
serdam adviezen geven over zaken die te maken 
hebben met jongeren”, vertelt Arnold van Heusden. 
Sinds het najaar van 2011 is hij voorzitter van de JGR. 
Daarnaast organiseren de vrijwilligers van de jeugd-
gemeenteraad ook activiteiten zoals de Talent Night 
in de Abdij en het project Tienerparticipatie, waarbij 
kinderen van de hoogste groepen van de basis-
scholen met ideeën kunnen komen voor hun eigen 
leeftijdsgroep. Als gevolg daarvan gaat binnenkort 
de skatebaan in de Rijnstraat aangepakt worden.

“Wij hebben echt inspraak, er wordt naar ons geluis-
terd”, is de overtuiging van Van Heusden. Daarom 
vindt hij het belangrijk dat het ledenaantal van de 
jeugdgemeenteraad op peil blijft. Zelf moet hij aan 
het eind van het jaar afscheid nemen, omdat hij dan 
23 jaar is. 
“Ik vind het jammer dat ik eruit moet, maar de 
leeftijd is nu eenmaal vastgesteld in de statuten. 
Of ik die statuten als voorzitter kan wijzigen? Haha, 
misschien wel, maar de jeugdgemeenteraad moet 
natuurlijk wel uit jongeren blijven bestaan.”

Arnold van Heusden ziet het als één van zijn grote 
missies als voorzitter van de JGR om nieuwe leden te 
werven. Dominique de Korte is één van de nieuwe-
lingen. Hij zit er sinds begin dit jaar bij. Op Facebook 
las hij een oproep. Namens de VVD is hij toegetreden 
tot de jongerenorganisatie. Arnold zit overigens 
namens het CDA in de jeugdgemeenteraad.
“We hebben allemaal een partij waaraan we ons 
verbinden, maar het is niet zo dat we debatteren 
over standpunten van die partijen. Daar gaat het ons 
helemaal niet om. We willen juist allemaal hetzelfde 
en dat is dat we er willen zijn voor de Alblasserdamse 
jeugd. We willen zoveel mogelijk bereiken voor hen.”

Een belangrijk wapenfeit van de JGR uit 2011 was de 
skatebaan aan de Rembrandtlaan. Die werd grondig 
opgeknapt en verbeterd. Arnold: “We werden 
benaderd door de skaters die gebruik maken van de 
baan. Ze hadden een handtekeningenlijst opgesteld 
met het verzoek of er iets gedaan kon worden aan 
de skatebaan. Sommige toestellen waren kapot. 
Samen met hen is er toen een plan gemaakt en dat 
is uiteindelijk goedgekeurd door de gemeenteraad. 
Inmiddels staan de toestellen er en is iedereen te-
vreden. Er moet alleen nog een oplossing gevonden 
worden voor de graffi  ti, want het is niet allemaal zo 
netjes wat daar staat.”

En zo blijft er werk aan de winkel voor de jeugd-
gemeenteraad. Telkens wanneer er iets gedaan 
moet worden of er is iets nodig, hebben de leden 
van de JGR contact met ambtenaar Ben Kraal van de 
gemeente Alblasserdam. “Hij is onze contactpersoon, 
en regelt alles. Hoe hij het doet, dat weten we niet, 
maar het komt altijd voor elkaar!”

Ben Kraal: “Op zich is het niet zo spannend hoor, 
wat ik doe voor de jeugdgemeenteraad. We hebben 
contact per e-mail, een paar keer per jaar spreken 
we elkaar, ik zie hun notulen, af en toe vragen ze om 
raad, maar ze doen eigenlijk heel erg veel zelf. Zij 
hebben een bedrag ter beschikking gekregen. Dat 
is taakstellend. Dat mogen ze dus naar eigen inzicht 
gebruiken voor hun activiteiten. Natuurlijk overleg ik 
met hen over een goede besteding, maar ik heb nog 
nooit problemen gehad met deze groep. Ik vind dat 
ze op dit moment heel goed functioneren. Ze heb-
ben in het afgelopen jaar en ook dit jaar weer allerlei 
leuke activiteiten georganiseerd.”

‘Er wordt echt naar ons geluisterd!’

Zowel de gemeente Alblasserdam en de jeugd-
gemeenteraad hopen dat de JGR nog veel goed 
werk kan blijven doen voor de jongeren. Arnold: 
“Ik vind het heel leerzaam; je leert discussiëren en 
organiseren en je hebt leuke contacten. Daarnaast is 
het echt zo dat er naar ons geluisterd wordt, we heb-
ben echt inspraak in het beleid van de gemeente. 
Daarnaast hebben we met de jeugdgemeenteraad 
een gezellige groep, waarvan er aan het eind van 
het jaar helaas een paar moeten stoppen vanwege 
hun leeftijd. Hopelijk komen er in de loop van dit jaar 
enkele nieuwe mensen bij, zodat we hen nog goed 
kunnen inwerken.”

De JGR is vertegenwoordigd op facebook :
www.facebook.com/jeugdgemeenteraad-
alblasserdam 

Hyves: http://Jgralblasserdam.hyves.nl
en kan gevolgd worden op 
Twitter: v@Jgralblasserdam 
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De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners 
goed worden geïnformeerd over de activiteiten 
van de gemeente, dat ze kunnen meepraten 
over (ingrijpende) plannen in het dorp of mee 
kunnen beslissen over bijvoorbeeld de inrichting 
van een speeltuin in de buurt.

Voor plannen op het gebied van ruimtelijke 
ordening gelden wettelijk verplichte inspraak-
procedures. De gemeente legt de plannen ter 
inzage en organiseert de mogelijkheid voor 
inwoners om hun opmerkingen en bezwaren te 
uiten. De gemeente publiceert de informatie op 
de website en op de gemeentepagina.

Daarnaast organiseert de gemeente informatie-
avonden, inloopbijeenkomsten en klankbord-
groepen. 

Informatie- en overlegavonden in 2011 
In 2011 heeft de gemeente informatie-, inspraak- 
en overlegavonden georganiseerd over de 
volgende onderwerpen: 

bestemmingsplan

groen, leerkring autobedrijven, duurzame 
acties acties en energie

bezuinigingen

Gemeenteraad
Inwoners kunnen hun zienswijze geven over 
onderwerpen die op de agenda staan van de ge-
meenteraad of van een raadscommissie kunnen 
spreekrecht aanvragen. De raadsleden kunnen 
deze inbreng meenemen in hun besluitvorming.

Ook organiseert de raad bijeenkomsten (BIO) 
over een bepaald onderwerp, zoals Haven Zuid 
of de wmo. De raad neemt hier geen besluit, 
maar laat zich uitgebreid informeren over het 
betreff ende onderwerp. Deze avonden zijn ook 
zeer interessant voor belangstellenden. Iedereen 
is daarom van harte welkom. 

De BIO’s worden aangekondigd op de gemeen-
tepagina in de Klaroen en op de gemeentelijke 
website.

Inspraak

Arnold van Heusden(l.) en Dominique de Korte 

Van Eesterensingel 178 
2951 AR Alblasserdam 
tel. 078 - 69 19 544 
fax 078 - 69 19 002 

www.stout-partners.nl
alblasserdam@stout-partners.nl

Stout & Partners...
dé back-up 

voor ondernemers
Steeds meer ondernemers maken gebruik van 
de professionele dienstverlening van 
Stout & Partners in Alblasserdam.

 een vaste contactpersoon

 op uw administratie kosten omdat  voor 
 85% van het MKB geen accountant is vereist

 van door u gewenste fi nanciële rapportages

 heeft bij ons prioriteit

 omdat wij begrijpen wat ondernemen is

CPS SCHILDERWERKEN BVCPS SCHILDERWERKEN BV

Voor meer informatie 
Telefoon: 078 - 691 87 78
E-mail: info@cpsschilderwerken.nl

Behang - schilder en onderhoudsbedrijf 
CPS Schilderwerken Alblasserdam

Binnen- en buitenschilderwerk, glas, 
onderhoud, wandafwerking, behangers.



Alblasserdammers die bezwaar maken tegen een 
besluit van de gemeente, krijgen de laatste twee jaar 
steevast een telefoontje vanuit het gemeente huis.

“We willen in Alblasserdam verder kijken dan de 
juridische kant”, vertelt ambtenaar Sonja Aleman. 
Samen met haar collega Kees Okker is ze betrokken 
bij bemiddelingstrajecten.

Bezwaar maken kan al heel lang. Er volgt dan een 
juridisch traject waarbij de bezwarencommissie kijkt 
naar regels en wetgeving. “Dat gaat heel formeel”, 
vertelt Sonja. “De commissie bekijkt of de procedure 
juridisch goed is doorlopen. Als dat zo is, wordt een 
bezwaar afgewezen. Vaak voelen indieners van een 
bezwaar zich met een kluitje in het riet gestuurd. 
Om dit te voorkomen, kijken we In Alblasserdam ook 
naar het achterliggende verhaal van een bezwaar-
schrift. Maar we doen meer: voorafgaand aan het 
eerste contact met de commissie voeren we een 
informeel gesprek. Daarmee kun je veel kou uit de 
lucht halen.”

Winst
Alblasserdam begon twee jaar geleden met bemid-
deling. Aanvankelijk niet heel frequent, het laatste 
jaar heel actief. “We nodigen mensen uit om te 
komen praten. Vaak gaat het om een confl ict tussen 
buren en blijkt er achter het bezwaar een ander 
probleem te zitten. Dan is een formeel traject niet 
zinvol. Soms besluiten mensen na bemiddeling dat 
ze alsnog naar de bezwarencommissie willen. Toch 
is er dan vaak al winst behaald: betrokkenen kunnen 
weer met elkaar door één deur en zijn weer in ge-
sprek. We doen het vooral om mensen een keer echt 
goed te horen en het werkelijke probleem helder te 
krijgen.” 

Bal in tuin
Ook Kees Okker zit regelmatig aan tafel met inwo-
ners. “Gesprekken gaan nogal eens over speelter-
reintjes”, vertelt Kees. “Bijvoorbeeld omdat jeugd 
van boven de twaalf jaar er komt zitten en voetbalt, 
terwijl de speeltoestellen voor jongere kinderen zijn 
bedoeld. Of mensen klagen erover dat er regelmatig 
een bal in hun tuin terechtkomt. Je merkt dat de 
één iets als overlast ervaart terwijl de ander er geen 
probleem mee heeft. Ook streven we naar betrok-
kenheid van de buurt; als bewoners zich samen 
verantwoordelijk voelen, kunnen ze samen iets 
organiseren.”
De gemeente probeert een oplossing te vinden 
voor álle partijen. Kees: “Mensen hebben soms het 
idee dat de gemeente kiest voor één partij. Daarom 
kunnen we ook een onafhankelijke gespreks partner 
uitnodigen, de Stichting Welzijn Alblasserdam 
bijvoorbeeld.”
Na overleg met de buurt zijn in het dorp twee 

speelplaatsen heringericht: in de Jacob Catsstraat en 
aan de Lavendel. Kees: “Aan de Lavendel gebeurde 
de herinrichting na overleg met wijkvereniging ‘De 
Lavendel’. Deze vereniging heeft zelf geld ingeza-
meld en sponsors benaderd. Dit heeft geleid tot 
een eigen bijdrage van ongeveer 7.000 euro. Door 
de intensieve samenwerking tussen de bewoners 
en de gemeente is een breed gedragen plan tot 
stand gekomen. Daarnaast zijn de aanlegkosten 
voor de gemeente een stuk lager uitgevallen door 
de bijdrage van de bewoners en sponsors. Na de 
realisatie hebben we een openingsfeest voor de 
buurt gehouden. Wethouder Cardon heeft toen de 
opening verricht.”

Sonja: “Mensen moeten wel bereid zijn om in 
gesprek te gaan en indien mogelijk een compromis 
te sluiten. Daarom vinden de informele gesprekken 
alleen plaats met instemming van alle betrokken 
partijen. Ook de gemeente zelf kijkt in deze gesprek-
ken naar alternatieven, zolang deze niet tegen de 
wettelijke regels in gaan.”

Aanbouw
Ook het plaatsen van een aanbouw aan een woning 
kan voor strubbelingen zorgen. Sonja: “Ooit dienden 
buren bezwaar in tegen een vergunning voor een 
aanbouw omdat ze daardoor niet meer in de zon 
zouden kunnen zitten. De vergunningaanvrager 
heeft toen besloten de aanbouw schuin te laten 
lopen, waardoor zijn buren meer zonlicht behielden. 
Hij had dat niet hoeven doen, want zijn aanvraag 
was volgens de regels. Tijdens een formele proce-
dure zou dat de conclusie geweest zijn. Dan komt 
een compromis niet aan bod.”

Na afl oop van een bemiddelend gesprek zijn betrok-
ken vaak opgelucht. Kees: “Dan zeggen ze: ‘Ik ben 
toch blij dat ik gekomen ben. Nu is het opgelost.’ Het 
komt nog te vaak voor dat buurtbewoners niet met 
elkaar overleggen. Zodra dat wel gebeurt, blijkt er 
van alles mogelijk.”

Bemiddeling lost veel problemen op
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Kees Okker: “ Je merkt dat de één iets als overlast ervaart terwijl de ander er geen probleem mee heeft.”

Brandweer
De brandweer is in 2011 178 maal gealarmeerd. 
Het ging daarbij om branden, verkeersonge-
vallen, wateroverlast, omgewaaide bomen, 
dieren in nood en ongevallen waarbij mogelijk 
gevaarlijke stoff en vrij kwamen. Ten opzichte van 
de afgelopen jaren, een gemiddeld jaar. Zonder 
grote incidenten binnen de eigen gemeente. Wel 
assisteerde de brandweer enkele malen bij (gro-
tere) incidenten in buurgemeenten, waaronder 
de grote brand op Kijfhoek in Zwijndrecht en een 
storm in Leerdam.

Vrijwilligers en jeugdleden
De brandweer oefent elke maandagavond op 
verschillende locaties in Alblasserdam om zo 
de locale bekendheid en binding te vergroten. 
Daarnaast zijn er theoretische lessen om de 
brandweerkennis op peil te houden of uit te 
breiden. Sinds enkele jaren oefent de brandweer 
realistisch op het oefencentrum in Dordrecht; ook 
neemt het korps deel aan onderlinge wedstrijden 
in de Alblasserwaard.
Alblasserdam heeft ook een jeugdbrandweer met 
16 leden tussen 12 en 18 jaar. Zij oefenen elke 
woensdagavond. 

Belangstelling?
De brandweer is altijd op zoek naar enthousi-
aste vrijwilligers en jeugdleden om het team te 
versterken. Als u woont in Alblasserdam en u 
heeft belangstelling voor de brandweer, neem 
dan contact op met Gerard Ketting via telefoon-
nummer 14078. 

Cijfertjes
Per 1 januari 2012 woonden er 19.477 mensen in 
Alblasserdam. 9.499 mannen en 9.978 vrouwen.
Het aantal geboorten in 2011 was 256 en het aantal 
overledenen 149: een geboorteoverschot van 107.
In 2011 vestigden zich 727 mensen in de gemeente 
en vertrokken er 579: een vestigingsoverschot van 
148. Het aantal Alblasserdammers is in 2011 toege-
nomen met 255 mensen. Er staan 7.845 woningen in 
Alblasserdam.

In augustus gaan wij verhuizen naar een 
nieuw pand in Alblasserdam, Nieuwland Parc 6. 
Hier zetten wij onze showroom voort onder 
de naam Sanidrõme Bouter. 

Onze jarenlange ervaring en vakmanschap 
zorgen ervoor dat de badkamer van uw 
dromen van A t/m Z wordt gerealiseerd. 
Een badkamer die uw persoonlijkheid alle 
ruimte geeft en waarin u de komende jaren 
onbezorgd kunt genieten van luxe en comfort.
 
Tot de opening van het nieuwe pand kunt 
u ons blijven bezoeken in onze huidige 
showroom in Alblasserdam, Edisonweg 47. 
In verband met de verhuizing hebben wij nu diverse 
showmodellen in de uitverkoop met kortingen tot wel 70%!

Houd in september onze openingsacties in de gaten!!

www.bouterbv.nl 
www.sanidrome.nl/bouter
Nieuw adres per 13 augustus: 
Nieuwland Parc 6, 2952 DA Alblasserdam

Wij gaan verhuizen!

de betere badkamer

JONKER tuinmachines
West-Kinderdijk 122 en 285 – Alblasserdam

telefoon 078 - 691 24 08

Automatische 
maaiers 
(Husqvarna 
automower)
reeds vanaf € 1499,-

Motormaaiers 
van Husqvarna

vanaf  € 389,95

Elektromaaiers

vanaf  € 79,95

Binnenkort
op 

vakantie?

Zorg voor 
goede sloten 
op uw woning!

Jonker 
Constructiebedrijf

West-Kinderdijk 124
2953 XW Alblasserdam
Tel. 078-6912304
Fax 078-6917090



Wethouder Verheij van de gemeente Alblasserdam en wethouder Hoogendoorn van de 
gemeente Nieuw-Lekkerland maken een feestelijke start met de uitvoerende werkzaamhe-
den aan fi etspad dijklint. De start is een belangrijke mijlpaal voor beide gemeenten. Met deze 
fi etsroute willen zij de veiligheid verbeteren van de fi etsers die nu gebruik moeten maken van 
de drukke West- en Oost-Kinderdijk. 

Vrijdag 15 april

Minister Marja van Bijsterveldt heeft op zaterdagochtend 22 januari het multifunctioneel centrum Maasplein 

in de wijk Kinderdijk offi  cieel geopend. In het MFC zijn verschillende organisaties gehuisvest: basisschool ’t 

Nokkenwiel, kinderopvang Wasko, Syndion, Rivas enYulius. De medewerkers van Drechtwerk zorgen voor de 

exploitatie van het gebouw. Zij zijn verantwoordelijk voor de schoonmaak, het beheren en exploiteren van 

het restaurant, het bemannen van de receptie en het verzorgen van conciërgewerkzaamheden.

Zaterdag 22 januari

Een stevig bestuur en een groep enthousiaste vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat de kinderboerderij 

weer in de lift zit. Dit heeft er toe geleid dat de Plantage naast woensdagmiddag ook op vrijdagmiddag 

en sinds 23 april op zaterdagmiddag is geopend. Verder ontwikkelen zij activiteiten voor scholen, de 

Alblashof, de Paardenmarkt, het Havenfestival en Dierendag en bieden zij scholieren een plek voor een 

maatschappelijke stage. Het schaapscheerdersfeest trekt altijd veel bezoekers.

Zaterdag 23 april

Het 21e Havenfestival vindt plaats in het centrum van Alblasserdam. De hele dag door zijn er 
optredens van een zeemanskoor, een shantykoor en een gezelligheidskoor. Verder presen-
teren tientallen bedrijven zich op het Haven Zuid terrein en is er in het Makado een demon-
stratie van de modelvaartvereniging Alblasserdam. Ook kunnen bezoekers in een zeer snelle 
boot over de Noord varen. Het festival eindigt met een spetterende vuurwerkshow.

Zaterdag 17 september

Leerlingen van groep 8 van De Loopplank adopteren het oorlogsmonument aan de Polder-
straat. Tijdens een offi  ciële plechtigheid in de burgerzaal van het gemeentehuis wordt het 
adoptieproces gestart. Daarna leggen de kinderen een krans en bloemen bij het monument. 

Maandag 18 april 

Zeven inwoners van Alblasserdam ontvangen een Koninklijke Onderscheiding: tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau zijn benoemd mevrouw A.P. van Vliet-van Herk, de heer J. van Kwa-
wegen, de heer A.C.C.M. Ruikes, de heer K. Timmerman, mevrouw P.M. Wennekes, de heer A. 
van Driel en de heer H.H.M. Mergler. Ook de heren H. Hofstede en J.W. Zuijderhoudt ontvin-
gen in 2011 een Koninklijke Onderscheiding. 

Vrijdag 29 april
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Alles zit mee dit jaar op de Paardenmarkt van Alblasserdam: droog weer, bijzondere attracties, 
veel paarden en nog veel meer mensen. Er werden 114 paarden aangevoerd voor de markt 
en de keuringen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. 

Woensdag 27 juli

De gemeente Alblasserdam neemt de gerenoveerde ophaalbrug op Haven Zuid weer in 
gebruik. De brug is in ere hersteld en is een belangrijk onderdeel binnen het project Haven 
Zuid. De toegankelijkheid van het gebied wordt door de ingebruikname van de brug sterk 
verbeterd.)

Woensdag 6 juli

Vol trots en onder grote publieke belangstelling wordt de nieuwe brandweerkazerne van 
Alblasserdam offi  cieel in gebruik genomen. De kazerne aan de Haven Zuid, die de oude 
voorzieningen in de wijk Kinderdijk en de op de Nicolaas Beetsstraat vervangt, is al enige tijd 
in gebruik, en de ervaringen van de brandweer zijn zeer positief.

Vrijdag 2 september

Alblasserdam krijgt als eerste gemeente in Nederland een zwembad dat volgens het con-
cept ‘2521 Gewoon Zwemmen’ wordt gebouwd. KNZB, gemeente en zwemvereniging ZPC 
Wiekslag hebben dit concept samen ontwikkeld. Op 22 december heeft wethouder Sjoerd 
Veerman de licentie van dit concept ontvangen uit handen van de voorzitter van de KNZB, 
Erik van Heiningen. Eind 2014 wordt het nieuwe zwembad opgeleverd. 

Donderdag 22 december 

De 45e editie van Jeugdland in Landvast trok soms meer dan 500 bezoekers per dag. Het 
thema was dit jaar ‘Kunst en Cultuur’. Met name het Wii-en op het bioscoopdoek in Landvast 
was erg populair. Maar ook de danslessen, het fi guurzagen, het muziek maken en het voet-
ballen deden het goed.

Maandag 8 augustus

Een meisje wijst wethouder Cardon tijdens de wijkschouw in Alblasserdam op een modderige 
speelplaats aan de Rembrandtlaan. “Daar gaan we wat aan doen!”, beloofde Cardon. De peri-
odieke wijkschouw wordt ditmaal gehouden in Souburgh en levert verbetertips op waarmee 
de gemeente aan de slag gaat.

Woensdag 7 september
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