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Beste
Alblasserdammers,
Graag bied ik u het burgerjaarverslag 2012 aan,
in de vorm van een krant als bijlage in de Klaroen.
U vindt hierin een mix van feiten, foto’s en
achtergrondverhalen, vanuit de gedachte dat er
voor iedere lezer iets interessants in staat.

meldlijn, hoe de gemeente inwoners betrekt bij
besluitvorming bij projecten in hun buurt, en hoe
we met klachten omgaan. Ook kunt u lezen hoe
vrijwilligerswerk een belangrijke bijdrage levert aan
de sociale cohesie in het dorp.

De resultaten van onze acties nemen toe als er
sprake is van goede communicatie en wederzijds
vertrouwen tussen bestuur en inwoners. Zodat u
merkt dat de gemeente er door, voor en met de
inwoners is.

Het burgerjaarverslag is immers voor al onze
inwoners bedoeld; de burgemeester geeft, namens
het gemeentebestuur, inzicht in de activiteiten van
de gemeente. Vooral op die gebieden waarin de
gemeente direct contact heeft met de inwoners.

Ik vind het belangrijk dat u een burgerjaarverslag
ontvangt waarin u zich kunt herkennen. Omdat
ik ervan overtuigd ben dat de prestaties van
de gemeente beter zijn, als de inwoners zich
betrokken voelen en meedoen bij het maken
van gemeentelijke plannen en de
uitvoering ervan.

Bert Blase
burgemeester

In deze uitgave kunt u onder andere lezen hoe
de gemeente werkt aan de verbetering van haar
dienstverlening door de digitale meldingen bij de
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Alblasserdam waardeert
de ondernemers

Brandweer over naar
Veiligheidsregio

Op de jaarlijkse ranglijst van economische toplocaties van het landelijke weekblad Elsevier stond
Alblasserdam in 2012 op de 29e plaats. In de lijst van
2013 is Alblasserdam gestegen naar de 25e plaats.
Niet zo gek als je bedenkt dat het dorp heel gunstig
ligt ten opzichte van de haven van Rotterdam en
toplocatie Breda. De bereikbaarheid van Alblasserdam is goed. Vooral de ligging aan de A15 en de
rivier de Noord wordt door onze ondernemers gewaardeerd. Er is veel bedrijvigheid en de gemeente
besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van haar
bedrijventerreinen. Beste voorbeeld is het hoogwaardige bedrijventerrein Nieuwland Parc. En voor
de herstructurering van Vinkenwaard-Noord werd
begin 2012 een intentieverklaring ondertekend door
de gemeente en belangenvereniging VinkenwaardNoord. De werkzaamheden starten in de herfst van
2013.

Op 12 december 2012 heeft het gemeentebestuur van Alblasserdam
afscheid genomen van de korpsleden van de brandweer. Nieuwe
wetgeving rondom hulpverlening
en rampen heeft bepaald dat de
brandweer onder de Veiligheidsregio moet vallen. Op 1 januari
2013 is de Brandweer Alblasserdam
overgegaan naar de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De 6 vaste
medewerkers, 32 vrijwilligers en alle
uitrukvoertuigen van de brandweer
vormen per 1 januari 2013 de post
Alblasserdam van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
Niet alleen Alblasserdam is overgegaan. Ook voor
de andere 16 gemeenten in Zuid-Holland Zuid is
de brandweerzorg nu regionaal georganiseerd. Het
jaar 2012 stond in het teken van de voorbereiding
op deze ingrijpende verandering. Veel medewerkers van de gemeente Alblasserdam hebben samen
met de toenmalige medewerkers van de brandweer
Drechtsteden-Noord allerlei praktische, organisatorische, personele, financiële en administratieve zaken
uitwerkt.

Verder werkt de gemeente aan voormalige scheepswerflocaties aan de Noord zoals Haven-Zuid en Van
der Giessen-de Noord. Deze worden getransformeerd tot locaties waar zowel bedrijfsactiviteiten als
recreatie en toerisme mogelijk is.
Bedrijvencontactfunctionaris
Alblasserdam heeft vele actieve ondernemers die
zorgen voor een goed ondernemersklimaat. De gemeente ondersteunt dat graag. Een vast aanspreekpunt voor ondernemers draagt bij aan een positieve
waardering. Sinds ongeveer tien jaar zorgt de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Alblasserdam ervoor dat de lijnen tussen het bedrijfsleven en

het ambtelijk apparaat heel kort zijn. Werkbezoeken
en regelmatig overleg met het bedrijfsleven, de detailhandel, winkeliersvereniging Makado, het bestuur
van de Dam en de Plantage zorgen voor openheid
en duidelijkheid. Het college van Burgemeester en
wethouders gaat ook regelmatig op bezoek bij de
lokale ondernemers om te zien wat er zoal gebeurt
in Alblasserdam. Bedrijven waarderen dat enorm.
Voor grote projecten als Vinkenwaard-Noord en
Nieuwland Parc zijn aparte werkgroepen geformeerd
waarin de gemeente, ondernemers, belangengroepen en inwoners deelnemen. Er wordt altijd
geprobeerd zoveel mogelijk tegemoet te komen aan
alle wensen.
KVO
Alblasserdam heeft in 2012 het tweejaarlijks Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen
(KVO-B) opnieuw behaald. Dit keurmerk verbetert
de samenwerking tussen ondernemers, gemeente,
politie en brandweer. Ook overlast en criminaliteit
worden aangepakt en uiteraard staat de veiligheid
centraal. De resultaten voor 2012 laten over het
algemeen een redelijk goed beeld zien. Positief is de
daling van het aantal hangjongeren op Vinkenwaard
en Nieuwland. Ook de verkeersveiligheid is op sommige locaties toegenomen. Een verbetering geldt
ook voor de informatievoorziening. Het onderhoud
en het beheer op de bedrijventerreinen kan beter.
De veiligheidsbeleving van ondernemers is ongeveer
gelijk gebleven. Volgens de werkgroep KVO-B Alblasserdam is de bereidheid om mee te werken groot en
wordt er op tijd teruggekoppeld.

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
22 mei 2013.

Eindredactie: Karin Stevens en
Monique Speelman

In het burgerjaarverslag geeft de burgemeester
een terugblik op de gebeurtenissen in de gemeente in het afgelopen jaar. De relatie tussen de
gemeente en de inwoners van Alblasserdam staat
hierbij centraal. De nadruk ligt op de gemeentelijke dienstverlening, communicatie, veiligheid en
samenwerking.
www.alblasserdam.nl

Foto’s zijn afkomstig van de gemeente Alblasserdam, Klaroen.nl en Alblasserdamsnieuws.nl.

De regionalisering levert meer kwaliteit op voor de
brandweerzorg. Ook financieel is het aantrekkelijker.
De lokale zorg is geborgd door de wettelijke eisen
die aan de brandweer worden gesteld. De gemeente
Alblasserdam staat positief tegenover de verandering. De nadruk blijft op de lokale brandweerzorg liggen. Die is met de regionale overgang gewaarborgd.
Voor de vrijwilligers van de brandweer is er in
praktische zin niet zoveel veranderd. Zij blijven in
Alblasserdam werkzaam. Voor de beroepsmensen
gelden soms wel andere eisen en er zijn nu meer
mogelijkheden om zich te specialiseren. De kazerne
in Alblasserdam wordt waarschijnlijk de hoofdvestiging voor het cluster Alblasserdam, Papendrecht,

Sliedrecht en Molenwaard. De brandweer oefent nog
steeds 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.
De brandweer is in 2012 171 keer gealarmeerd.
Het ging daarbij om branden, verkeersongevallen,
wateroverlast, omgewaaide bomen, dieren in nood
en ongevallen waarbij mogelijk gevaarlijke stoﬀen
vrij kwamen. Ten opzichte van voorgaande jaren is
dit een gemiddeld aantal. Zonder grote incidenten
binnen de eigen gemeente.
Belangstelling?
De brandweer is altijd op zoek naar enthousiaste 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 telefoonnummer 088-6365631.

Cijfertjes
Op 1 januari 2013 woonden er 19.646 mensen in
Alblasserdam waarvan 9.613 mannen en 10.033
vrouwen.
Er werden 241 kinderen geboren en er zijn 172
mensen overleden.

708 mensen hebben zich gevestigd in Alblasserdam en er zijn er 590 vertrokken.
In totaal is de bevolking in 2012 gegroeid met 187
personen. Er staan 7.853 woningen in Alblasserdam.
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Gemak voor de melder

Veiligheid
Veiligheidsoverleg
Maandelijks vindt er een regulier integraal Veiligheidsoverleg 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 problematiek zodat hij tijdig
actie kan ondernemen door bemiddeling en
aanspreken of aanhouden. Ook zal hij de zaak
aankaarten bij de gemeente en politie. De wijkagent is te bereiken via 0900-8844. Twitteren kan
ook: @pzhzjpdevreede.
Overtredingen
De Buitengewoon Opsporingsambtenaren
(BOA’s) houden zich vooral bezig met de overtreding van verkeersregels en parkeerregels,
en hondenpoep. In 2012 zijn er 516 procesverbalen uitgeschreven (in 2011 waren dit er 385).
Hiervan waren er 509 voor verkeerszaken (2011:
377) en 7 voor het onrechtmatig achterlaten van
hondenpoep (2011: 6).
Veiligheidsprojecten
In 2012 zijn een aantal veiligheidsprojecten
uitgevoerd, zoals een feest voor de jongeren
met Luilak en Oud op Nieuw, aanscherping
veiligheidseisen aan grootschalige evenementen en een snelle terugmelding bij aangiften. In
2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de
invoer van Drank- en Horecawetgeving per 1
januari 2013.
Vandalisme
Het aantal vernielingen in Alblasserdam is in
2012 fors afgenomen. In 2012 werd er voor
€ 25.000,- schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen. In 2011 was dat bijna
€ 35.000,-. Dit is een afname van €10.000,-.
Opvallend is meer dan de helft van deze kosten
(€13.000) plaats heeft gevonden rond Oud op
Nieuw.
De schade aan gemeentelijke eigendommen
betreﬀen onder meer 6 abri-ruiten, een boombeugel, brandschade aan een speeltoestel, 30
afvalbakken en 16 verkeersborden. Het aantal
meldingen is gedaald van 64 naar 60.

Marcel Sels en Henriët Rietveld: "Digitale meldlijn maakt het makkelijker voor inwoners en gemeente!"
Het melden van gebreken en ongemakken in de
openbare ruimte kan het best digitaal gedaan worden. Dat heeft voordelen voor zowel de burgers als
de overheid. Daarvan zijn Marcel Sels en
Henriët Rietveld van de gemeente Alblasserdam
overtuigd.
Henriët is adviseur Dienstverlening en Marcel is
opzichter bij Buitenruimte. Ze werken samen in het
nieuwe dienstverleningsconcept van de Meldlijn
Openbare Ruimte. Via die meldlijn, die beschikbaar
is op de website van de gemeente, kunnen inwoners
van Alblasserdam meldingen doorgeven die betrekking hebben op de openbare ruimte.
“Dat kan groen en grijs zijn”, vertelt Marcel enigszins
cryptisch. Hij bedoelt daarmee het openbare groen,
maar ook de wegen en paden die door het dorp lopen. Meldingen kunnen dus bijvoorbeeld betrekking
hebben op losse stoeptegels of afgewaaide takken.
Maar ook een kapotte riolering of olie op de weg zijn
onderwerpen die doorgegeven kunnen worden.
De digitale Meldlijn Openbare Ruimte op de website
van de gemeente is opgezet zodat de meldingen
gemakkelijker en sneller gedaan kunnen worden dan
via de telefoon of via het loket in het gemeentehuis.

Die twee opties blijven overigens ook nog steeds
mogelijk.
“We hanteren de stelling; ‘digitaal en dichtbij’. Dat
betekent aan de ene kant dat we graag willen dat
iedereen zijn melding digitaal doet, maar aan de andere kant willen we vooral dichtbij zijn. Dat betekent
dat iedereen kan bellen en altijd welkom is aan de
balie om kapotte straatverlichting of dode bomen
door te geven”, vertellen Henriët en Marcel.
“Maar hoe je het ook wendt of keert; steeds meer
mensen gaan digitaal”, vervolgen ze. “En Alblasserdam gaat mee met deze ontwikkeling en wil het
iedereen zo gemakkelijk mogelijk maken.”
“En het werkt goed”, weten ze. “Wij kunnen bij digitale meldingen beter zien wat er binnen komt, wat
er aan gedaan wordt en wanneer het werk gereed
is. En datzelfde geldt voor de melder. Die kan bij zijn
melding aangeven of hij op de hoogte gehouden wil
worden van de afhandeling.”
Het doen van een digitale melding is eenvoudig. Er
moeten opties aangevinkt worden en desgewenst
kan er extra uitleg gegeven worden. Door de website dit jaar te vernieuwen, wordt ook de Meldlijn

Openbare Ruimte nóg gebruiksvriendelijker. “We
hopen dat onze inwoners hierdoor nog beter de weg
kunnen vinden.”
Binnen de Drechtsteden wordt ook gewerkt aan een
app voor de iPhone en Android apparaten. Henriët:
“Dan wordt het mogelijk om terplekke een melding
te doen en gelijk een foto bij te voegen.”
Henriët Rietveld vindt het ook nog belangrijk om
te noemen dat gevonden en verloren voorwerpen
gemeld kunnen worden bij de gemeente Alblasserdam; óók digitaal. Op de website staat een lijstje met
voorwerpen die gevonden zijn en waarop gereageerd kan worden.
En op de website van de gemeente Alblasserdam
staat tevens een handige Hulpwijzer voor problemen
en vragen die inwoners van de Drechtsteden kunnen
hebben voor allerlei onderwerpen uit het dagelijks
leven. Dat kan bijvoorbeeld gaan over wonen of
huishouden maar ook over geldzaken en vervoer.
Met handige icoontjes worden mensen en instanties
met elkaar in contact gebracht.
Voor meer informatie en het doen van meldingen
kunt u surfen naar www.alblasserdam.nl.
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Korte lijnen en duidelijke afspraken

Inspraak

Hij wordt gekscherend de ‘onderburgemeester van
Kinderdijk’ genoemd. Harry Struik (73) moet erom
lachen. Hij is blij met de waardering voor zijn vrijwilligerswerk en wil graag een bijdrage leveren aan de
sociale cohesie in zijn wijk.

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.

De geboren Drentenaar woont sinds 1954 in Alblasserdam, en voelt zich inmiddels meer een Alblasserdammer dan een Valtermonder, het dorp waar hij
geboren en getogen is.

Voor plannen op het gebied van ruimtelijke
ordening gelden wettelijk verplichte inspraakprocedures. 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 informatieavonden, inloopbijeenkomsten en klankbordgroepen.

Struik zit in vele overlegorganen en adviescommissies. Geregeld wordt zijn visie op plaatselijke ontwikkelingen gevraagd, bijvoorbeeld door Woonkracht10
of de gemeente Alblasserdam. Met al zijn contacten
in de samenleving vormt hij een intermediair tussen
bevolking en overheid. Hij weet wat er leeft onder de
Alblasserdammers.

Informatie- en overlegavonden in 2012

“Ik vind het leuk om mijn bijdrage te kunnen leveren
aan verbeteringen in het dorp”, vertelt hij over
zijn motivatie. De belangenbehartiging voor zijn
medemens, en het zoeken naar oplossingen in de
samenleving, dat zit bij Harry Struik in z’n bloed. Hij
kiest zijn woorden voorzichtig en laat iedereen in zijn
waarde, maar weet intussen op tactische wijze zijn
mening kenbaar te maken.
Het begon eigenlijk al toen hij werkte voor het
vervoerbedrijf, waar hij in de ondernemingsraad
terecht kwam. En hij richtte lang geleden al een
buurtcomité op om inspraak te krijgen bij beslissingen van de woningstichting. Hij trad in die periode
tevens toe tot de Huurdersvereniging van Alblasserdam.
In de afgelopen jaren heeft hij zijn bijdrage gehad in
enkele grote projecten in het dorp. Enkele voorbeelden zijn de herstructurering van de Rijnstraat, de
aanleg van het trapveld achter Het Kompas en de
renovatie van de wijk Kinderdijk.
“Kinderdijk was altijd maar een staartje dat er bij
Alblasserdam bij hing”, legt Harry uit. “Veel woningen
in de wijk waren gewoon ‘op’. Maar er moest eerst
aan heel veel knoppen gedraaid worden voordat er
wat ging gebeuren.”
Na veel vergaderingen en plannenmakerij werd
uiteindelijk een groot deel van de wijk op de schop
genomen. Er werden 113 oude huizen gesloopt, en
er kwamen 83 woningen voor terug. Het liefst had hij
gezien dat er meer sociale huurwoningen gerealiseerd waren, maar hij heeft er begrip voor dat dit
aantal is blijven steken op 31. De bouw van meer
van deze woningen bleek financieel niet haalbaar
te zijn.

•

Beschermd dorpsgezicht

•
•
•

Brede school Mesdaglaan
Duurzaamheid m.b.t. led-straatverlichting
Haven-Zuid over bestemmingsplan

•
•
•
•

Inrichtingsplan Dijklint
Woonwagens aan Lint Vinkenpolderweg
Nieuwbouw van het zwembad
Noorden Landzigt

•
•
•

Herstructurering Vinkenwaard-Noord
Nieuwland Parc
Vervanging riolering Spil

•
•
•
•

Parkeren op de Zeelt
Kinderboerderij De Plantage
Het fietspad aan het Dijklint
De Rivierenbuurt

Vrijwilliger Harry Struik: "Ik vind het leuk om mijn bijdrage te kunnen leveren aan verbeteringen in het dorp."
Op dit moment zit hij in overleggroepen voor
complexen zoals de Parallelweg (KDO-locatie), de
Blomhoeve aan de Randweg, de Oude Wipmolen en
renovatieprojecten. Ook is hij nog steeds voorzitter
van wijkkerngroep Kinderdijk.
Op de vraag waarom hij ondanks zijn gevorderde
leeftijd nog steeds zoveel gevraagd wordt voor
dergelijke plannen en vergaderingen, antwoordt
hij: “Ik weet de weg. De mensen die ik nodig heb, of
waarvan ik wat wil horen, die zijn voor mij aanspreekbaar. Daar ga ik gewoon naartoe. Of ze weten
mij te vinden. Die korte lijnen vind ik belangrijk.”
“Ik houd ook van duidelijke afspraken”, vervolgt
Struik. “Ik heb er niets aan wanneer iemand me
belooft dat hij een mailtje zal sturen of als ze
zeggen; we spreken elkaar nog wel. Je moet altijd

direct duidelijke afspraken maken, anders gebeurt
er niets.”
Harry Struik is op deze manier een aanspreekpunt
voor bewoners, niet alleen vanuit de wijk, maar
eigenlijk vanuit heel Alblasserdam. “Ik zie mensen op
straat of in de winkel, of ze komen bij me thuis even
langs. Mensen kennen me vaak nog van vroeger,
toen ik met The Blue Stars bijna wekelijks optrad in
Hotel van Krimpen. Ik heb ook veel op partijen en
bruiloften gespeeld. Nu niet meer hoor, maar ik kom
nog steeds mensen tegen die zich dat herinneren.”
Hoe lang hij blijft doorgaan als belangenbehartiger?
“Ik vind het nog altijd leuk. Je blijft met mensen in
contact en ik vind het mooi om wat te kunnen bijdragen aan de samenleving!”

Gemeenteraad
Inwoners kunnen hun zienswijze geven over
onderwerpen die op de agenda staan van de gemeenteraad of van een raadscommissie kunnen
spreekrecht aanvragen. De raadsleden kunnen
deze inbreng meenemen in hun besluitvorming.
BIO
Ook organiseert de raad bijeenkomsten (BIO)
over een bepaald onderwerp, zoals Duurzaamheidsactieplan of Nieuwe BestuursstijlStructuurvisie. De raad neemt hier geen besluit,
maar laat zich uitgebreid informeren over het
betreﬀende onderwerp. Deze avonden zijn ook
zeer interessant voor belangstellenden. Iedereen
is daarom van harte welkom. De BIO’s worden
aangekondigd op de gemeentepagina in de
Klaroen en op de gemeentelijke website.

U kiest voor zonne-energie? Bel HTI !
Waarom HTI

Harleman Technische Installaties B.V.
biedt als erkend elektrotechnisch installateur deskundig advies wat voor u de
beste oplossing is in uw situatie. Niet
alleen het plaatsen van de panelen en
de omvormer maar ook het eventueel
regelen van een subsidie-aanvraag.

‘Door HTI gerealiseerde projecten’

HTI

Maak vrijblijvend een afspraak
en vraag een gratis adviesrapport

Voor meer informatie:
www.htibv.nl

HARLEMAN TECHNISCHE INSTALLATIES B.V.

aan. Hiermee krijgt u overzichtelijk, maar in detail inzicht in de
mogelijkheden van zonne-energie.

Dam 3 • 2952 AB Alblasserdam • Telefoon: 078 - 6918197 • Fax: 078 - 691 94 45
Veenweideweg 9 • 2957 LD Nieuw-Lekkerland
Telefoon: 078 - 6918197 • Fax: 0184 - 684558
www. htibv.nl • e-mail: info@htibv.nl

Burgerjaarverslag 2012
Samen werken aan grote projecten
Het gemeentebestuur van Alblasserdam heeft de
uiteindelijke ontwerpen van het plan voor de Brede
School Mesdaglaan inmiddels goedgekeurd, en de
bestemmingsplanprocedure is eveneens gestart.
Cheng weet het; goed overleg met alle partijen
biedt geen garantie op een vlekkeloze bezwaarprocedure.
“Er zijn nog steeds mensen die moeite hebben met
het plan. Maar de gemeente is van mening dat we
in het proces er alles aan gedaan hebben om alle
partijen zoveel mogelijk bij elkaar te brengen.”
Inrichtingsplan Dijklint
Datzelfde gevoel heeft Ming Fai Cheng bij het project Inrichtingsplan Dijklint in Alblasserdam. “Toen
we halverwege 2012 daarmee aan de slag gingen,
voelde ik scepsis bij belangengroepen en bewoners
van de dijk. Dat was jammer, maar wel begrijpelijk.
Want als je er al tien jaar mee bezig bent, en je
bereikt naar eigen mening te weinig, dan kan je
teleurgesteld raken. Toch hebben we de mensen opgeroepen om constructief mee te doen, en dit plan
een kans te geven. En ik denk dat dat gelukt is.” Het
slagen van het overleg met de belanghebbenden
rondom de dijk, is volgens Cheng voor een groot
deel te danken aan de duidelijke tijdsplanning en de
omschrijvingen van de doelen die gehaald moesten
worden. “Daarnaast hebben we heel bewust gekozen om het plan niet te laten voorbereiden door
alleen ambtenaren, maar belangengroepen en ook
een bedrijf als IHC en de politie erbij te betrekken.
Zij zijn de ervaringsdeskundigen en weten wat
de gevaren zijn van de dijk en welke oplossingen
het best werken. Samen met de gemeente en een
adviesbureau werd de Ontwerpwerkgroep gevormd.
Uiteindelijk hebben we wat vertraging opgelopen,
omdat alle belanghebbenden meer tijd nodig hadden. Het eindresultaat is door die extra vergaderingen alleen maar beter geworden.”

Projectleider Ming Fai Cheng: “We hebben niet alle wensen kunnen inwilligen, maar als het maar enigszins kon, hebben we het gedaan.”.
De gemeente Alblasserdam heeft in 2012 twee grote
projecten in het dorp in nauwe samenwerking met
belanghebbenden vormgegeven. Het gaat om de
nieuwbouw van de Brede School aan de Mesdaglaan, en een nieuw inrichtingsplan om het Dijklint
leefbaarder en veiliger te maken.
De Brede School en de dijk. Het zijn twee totaal
verschillende projecten in Alblasserdam. De grootste
overeenkomst is dat er bij beide projecten veel
verschillende belangen gemoeid zijn. Zowel bij de
Brede School Mesdaglaan als bij het Inrichtingsplan
Dijklint heeft projectleider Ming Fai Cheng van de
gemeente Alblasserdam de kar getrokken.
“Beide projecten spelen al geruime tijd”, vertelt
Cheng. Hij werkt nu twee jaar in Alblasserdam. Tot

2011 was hij druk bezig met de ontwikkeling van de
wijk De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht, maar
omdat de bouw van woningen in die wijk vertraging
opliep vanwege de financiële crisis, ging hij binnen
de Drechtsteden op zoek naar nieuwe projecten. Al
snel mocht hij zich voor drie dagen per week gaan
bezighouden met de Brede School Mesdaglaan en
het Inrichtingsplan Dijklint bij de gemeente Alblasserdam.
Brede School Mesdaglaan
Cheng: “De plannen van de Beukelmanschool, die
samen met Stichting Adullam en peuterspeelzaal
Kiekeboe een Brede School wilden gaan vormen aan
de Mesdaglaan, waren in een beginstadium. Mijn
opdracht was het ontwikkelen van een bouwplan
van de school, en een inrichtingsplan voor de open-

bare ruimte waarbij de nadruk lag op het verkeer en
het parkeren.” Het nieuwe pand zou groter worden
dan het inmiddels gesloopte schoolgebouw van Het
Palet. Daarom was er grote behoefte vanuit de omwonenden om mee te praten. De gemeente en de
werkgroep Schoolzicht hebben veelvuldig overleg
gevoerd over de plannen.

Alle partijen binnen de Ontwerpwerkgroep hebben
uitgesproken tevreden te zijn met het resultaat
van het inrichtingsplan. Zo zijn de omwonenden
bijvoorbeeld heel tevreden over het feit dat er
zebrapaden, speciale borden en extra verlichting op
bepaalde plekken komen.

Cheng: “We hebben in dit plan niet alle wensen
kunnen inwilligen maar daar waar het maar enigszins kon, hebben we het gedaan. Daarom is het
definitieve plan nu op diverse punten aangepast.
We zijn bijvoorbeeld samen met de werkgroep
Schoolzicht uit het probleem met het parkeren
gekomen. Verder komt er op een bepaald gedeelte
van de school een groen dak, op verzoek van de
omwonenden.”

Het nieuwe inrichtingsplan voor de dijk is in het
voorjaar van 2013 aan de belanghebbenden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Landvast. Het
gemeentebestuur van Alblasserdam beoordeelt op
dit moment het plan en kijkt of alles gerealiseerd
kan worden met het beschikbaar gestelde geld. De
gemeenteraad van Alblasserdam neemt waarschijnlijk in juni dit jaar een beslissing, waarna de
werkzaamheden zo snel mogelijk zullen starten.
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Burgerjaarverslag 2012

Donderdag 5 januari

Zaterdag 11 februari

Het jaar 2012 begon met hoog water in rivier De Noord. Dat had vooral te maken met de zeer sterke wind

zijn schotten geplaatst bij de ingang van de jachthaven.

Zaterdag 11 februari schaatsen tussen de 80.000 en 100.000 mensen (een deel van) de Molentocht. Daarvan deden 20.000 mensen mee aan de oﬃciële stempelschaatstocht. De organisatie
kijkt terug op een zeer geslaagde dertiende editie van de ‘tocht der tochten’ van de Alblasserwaard.

Donderdag 15 maart

Vrijdag 16 maart

Op donderdag 15 maart vond er een naturalisatieceremonie plaats in het gemeentehuis. Na het slagen voor
hun inburgeringsexamen ontvingen enkele mensen het Nederlanderschap middels een Koninklijk Besluit
dat burgemeester Blase uitreikte. In 2012 hebben 24 inwoners van Alblasserdam het Nederlanderschap
gekregen.

Wethouder Cardon geeft op 16 maart het startsein voor de actie NL Doet !, de landelijke actie om aandacht
te vragen voor vrijwilligerswerk. De wethouder doet dat tijdens het speeddaten met leerlingen van groep 8
van basisschool De Boeg. Het lokale actiecomité in Alblasserdam organiseerde op vrijdag 16 en zaterdag 17
maart tal van klussen, waardoor inwoners op een leuke manier konden kennismaken met vrijwilligerswerk.

Vrijdag 20 april

Vrijdag 27 april

waardoor de waterhoogtes sneller stegen dan normaal. De waterstanden liepen op tot 2.49 m boven NAP. Bij
2.20 m treft de gemeente maatregelen. De parkeerplaats van cultureel centrum Landvast is afgesloten en er

Een leerling legt samen met burgemeester Blase een krans bij het oorlogsmonument aan de Polderstraat. In
2012 adopteren leerlingen van groep 8 van de Ds. Joannes Beukelmanschool uit Alblasserdam het monument.

Op vrijdag 27 april hebben tien inwoners van Alblasserdam een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.
Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn benoemd de heer H. van der Feest, de heer I. Verheij, mevrouw
M.C. van der Feest-Kooy, de heer G. Woudenberg, de heer A. den Boer, de heer C. Brinkman, de heer
E.C. Schwencke, mevrouw W.C. Baan, mevrouw A.G. Brinkman-van de Pol en mevrouw N. de Vries-Aanen.
Op 17 oktober ontving ook Frank van Welzenis een Koninklijke Onderscheiding tijdens zijn afscheid als directeur van de openbare basisschool ’t Nokkenwiel.

Burgerjaarverslag 2012

Maandag 30 april

Woensdag 23 mei

Koninginnedag was ook in 2012 weer een groot succes. Dankzij de inzet van heel veel Alblasserdammers was

Op woensdag 23 mei hebben de gemeente, de Stichting Kinderboerderij Alblasserdam en de Stichting

er weer van alles te beleven in het dorp. Zoals kinderspelletjes, een rommelmarkt in de Drentsche buurt, de
kindervrijmarkt aan de haven, een ballonnenwedstrijd op het Raadhuisplein, een miniconcert van Soli Deo

Adullam voor Gehandicaptenzorg afgesproken dat de cliënten van Adullam werk gaan verrichten voor de
Kinderboerderij.

Gloria, de obade op het Raadhuisplein, straatgoochelen, streetdance, ringsteken, een historische optocht en
nog veel meer.

Vrijdag 17 augustus

Woensdag 5 september

Exact volgens planning worden op vrijdag 17 augustus de laatste werkzaamheden aan de Dam in Alblasserdam uitgevoerd. Wekenlang werd er hard gewerkt om een veiligere oversteekplaats voor voetgangers en
fietsers te realiseren. Na drie weken wegafsluiting kan het verkeer weer in en uit over het pas gelegde asfalt.

In het bijzijn van onder meer elf kopers slaat wethouder Veerman van Alblasserdam woensdagmiddag
5 september de eerste paal op het woningbouwprojectterrein Hof en Singel. Met het slaan van
de paal werd het startsein gegeven voor de bouw van negentien woningen.

Maandag 1 oktober

Woensdag 28 november

Wethouder Verheij geeft op maandag 1 oktober samen met wethouder Koppenol van Papendrecht het oﬃciële startschot voor de werkzaamheden aan de voorlandkering. Na het stuk gooien van een champagnefles
en het zetten van de eerste damwand, konden de werkzaamheden voor het ophogen en verstevigen van de
dijk rondom bedrijventerrein Nieuwland Parc tussen Alblasserdam en Papendrecht beginnen.

In 2012 heeft de gemeente samen met zwem- en poloclub Wiekslag, de Alblasserdamse reddingsbrigade,
sportcentrum Blokweer en direct omwonenden hard gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe zwembad. Het wordt een ‘2521’ bad, een bad van 25 bij 21 meter, verdeeld over acht banen. In 2013 wordt gestart
met de bouw van het nieuwe duurzame zwembad op het terrein bij de sporthal. Het oude zwembad blijft
geopend tot de oplevering van het nieuwe bad eind 2014.

