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Donderdag 21 oktober 2010

Continental Kids
in Giessenburg
<>:HH:C7JG< De Continental Kids ge-

ven zaterdag 30 oktober een concert
in de gereformeerde Maranathakerk
in Giessenburg. In het voorprogramma treedt het Giessenburgse
kinderkoor Zingend op weg op. De
aanvang is 16.00 uur.
De Continental Kids trekken met eigentijdse muziek, zang en dans door
het land om concerten te geven. Met
nieuwe liedjes, coole dansjes, door
‘paparazzi’ achtervolgde kinderen die
checken wat ze denken zeker te weten en een lichtshow brengen de 8tot 12-jarigen hun programma ‘Zeker
weten!’ op de planken. Steeds is er de
afwisseling van muziek, dans en sketches. Voor meer info: 0184-651624. |
Kaarten in de voorverkoop kosten
3,50 euro voor kinderen en 5 euro
voor volwassenen. Ze zijn verkrijgbaar bij M. Visser, Johan de Kreystraat
9 te Giessenburg, 0184-633849. Reserveren kan via continentalconcerts.
nl. Kaarten aan de zaal kosten 5 euro
voor kinderen en 6 euro voor volwassenen.

Jubileum Passage
ĥĢĦĉĢīğĬĢĦĠĬĭ De afdeling Hei- en
Boeicop van Passage heeft onlangs
haar zestigjarig jubileum gevierd. ‘s
Middags was er een reünie voor oudleden en ‘s avonds een buffet voor de
leden. Drie leden kregen bloemen
omdat ze al 45 jaar lid zijn. Dit waren:
M. den Hertog-de Raad, C. de LeeuwRietveld en N. van Zanten-Burggraaf.
Ook A. van Muyden-den Hertog verdient bloemen vanwege haar trouwe
lidmaatschap (ook 45 jaar), maar zij
was door omstandigheden verhinderd.

Opbrengst collectes
ĤįĬĬıĉĞĪĪĢįİĊİıįĢĢģĨĢįĨ De
collectes voor de dierenbescherming
brachten in Groot-Ammers 868,44
euro en in Streefkerk 521 euro op. De
collecte voor KWF Kankerbestrijding
bracht in Lexmond 2931,43 euro op.

Expositie van vogels
īĦĢĲĴĭĬĬįı Vogelvereniging ‘Het
Kraaienest’ houdt op vrijdag 29 oktober in Nieuwpoort een tentoonstelling.
Belangstellenden kunnen de vogels in
Het Arsenaal gaan bekijken op vrijdag
van 20.00 tot 22.00 uur en op zaterdag
30 oktober van 10.00 tot 17.00 uur.
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Alblasserwaard

Omgevingsvergunning

‘Meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor bouwbedrijven en particulieren’

Minder vergunningen, meer handhaven
De omgevingsvergunning, ingevoerd per 1 oktober, betekent een forse
vermindering van het aantal formulieren en vergunningen in gemeenteland.
įĢĤĦĬ Minder regeldruk en meer gemak voor burgers, dat is het uitgangspunt van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo). Om het gemakkelijker te zeggen: omgevingsvergunning. Een landelijke samenvoeging van vergunningen op het gebied
van kappen, slopen en bouwen, die
per 1 oktober inging.
In de gemeenten Nieuw-Lekkerland,
Graafstroom en Liesveld leidt de invoering ertoe dat zo’n 25 vergunningen en 1600 formulieren samenkomen in deze ene vergunning. “Bij bijvoorbeeld een groot bouwproject kan
het hele vergunningentraject in één
keer doorlopen worden”, licht wethouder Dirk Heijkoop toe. “Dat geldt
ook voor de bezwarenprocedures.
Voorheen was het zo dat dat voor elke

Diensten reformatie
įĢĤĦĬ Het Alblasserwaardse comité
van Stichting In de rechte Straat
houdt in de regio een aantal hervormingsdiensten. In de hervormde kerk
van Ameide is er een dienst met professor H.G.L. Peels die om 19.30 uur
begint. Mannenkoor D.E.V. werkt
mee. In de hervormde kerk van Hagestein spreekt op woensdag 27 oktober
om 19.30 uur dominee R.H. Kieskamp. Dominee P. Vernooij uit Stolwijk gaat op zaterdag 30 oktober om
19.30 uur voor in een dienst in de hervormde kerk in Groot-Ammers. Kinderkoor ‘De Jonge Lofstem’ werkt
mee. Evangelist H. Bor spreekt op
donderdag 28 oktober om 19.30 uur
in de hervormde kerk in Meerkerk. In
de christelijk gereformeerde kerk in
Noordeloos spreekt op zaterdag 23
oktober om 19.30 uur dominee J.J.
Verhaar. Dominee K.J. Kaptein uit
Leerbroek gaat op vrijdag 29 oktober
voor in een dienst van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Schoonrewoerd. Deze dienst begint om 19.30
uur. Dominee J.C. Schuurman spreekt
op donderdag 28 oktober om 19.30
uur in de hervormde kerk in Streefkerk. Jeugdvereniging Ora et Labora,
de vrouwenvereniging en de 24+vereniging verlenen medewerking.

‘Stop werkzaamheden windmolens’
<>:HH:C7JG< De Vereniging Hart voor het Groene Venster heeft het Giessenlandse
gemeentebestuur gevraagd de voorbereidende werkzaamheden voor de windmolens in Giessenburg stop te zetten. Het is voor de vereniging een raadsel
waarom windmolenexploitant Giessenwind bv nu al van start wil gaan. “Er is nog
geen vergunning voor het leggen van de (voorlopige) brug en ook zijn de beoogde
turbines nog steeds niet in productie genomen”, stelt voorzitter Martin Struijk.
“Bovendien lopen er nog procedures van beroep en hoger beroep.” De advocaat
van Hart voor het Groene Venster heeft de gemeente per brief gevraagd handhavend op te treden tegen werkzaamheden waar nog geen vergunning voor is. Gebeurt dat niet, dan stapt de vereniging naar de rechter om een voorlopige voorziening aan te vragen. “Wij verzoeken dan de werkzaamheden stil te leggen tot er
uitspraak is gedaan in de procedures van beroep en hoger beroep.’

hhhh

vergunning afzonderlijk gebeurde, zodat het in de praktijk voorkwam dat
zo’n traject jaren in beslag kon nemen. Nu gebeurt dat in één keer. Dat
zorgt ervoor dat het sneller gaat en dat
er minder ambtelijke uren in gestoken
hoeven te worden. Daarnaast wordt de
procedure verkort van twaalf naar acht
weken én is er veel meer vergunningsvrij geworden.”
Overigens kunnen aanvragers ook nog
steeds kiezen om de vergunningen
apart aan te vragen. “Wij gaan graag
met inwoners in gesprek om te bekijken wat per geval de beste insteek is.”
Omgevingsloket
Dat kan in de genoemde drie gemeenten bij het speciaal hiervoor ingerichte
omgevingsloket in het gemeentekantoor te Bleskensgraaf. “In plaats van
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bij verschillende loketten kan iedereen bij één loket terecht. En waar je
voorheen soms ook nog naar de provincie of het waterschap toemoest,
wordt dat nu grotendeels ook via de
omgevingsvergunning geregeld. Daarnaast is er de optie om vergunningen
digitaal aan te vragen via het omgevingsloket op onze website.”
Voor de gemeenten betekent het als
alles goed verloopt minder werk aan
de ‘voorzijde’ van het vergunningentraject. Aan de ‘achterkant’ zou juist
meer aandacht besteed moeten gaan
worden. “Er zou meer tijd moeten komen voor toezicht en handhaven”, formuleert Heijkoop met enige voorzichtigheid. “Dat is het spannende van de
omgevingsvergunning. Alles wordt
niet meer tot drie cijfers achter de

komma vooraf vastgelegd. Dat betekent meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor particulieren en bouwbedrijven. Het is voor ons nu afwachten
hoe zij daarmee omgaan.”
Certificaat
In de toekomst zou er wat de Graafstroomse wethouder betreft wellicht
een vorm van certiﬁcering kunnen komen. “Met zo’n certiﬁcaat krijgen
bouwbedrijven die bewezen hebben
de verantwoordelijkheid te kunnen
nemen de vrijheid om zelf hun projecten op te zetten, zonder dat wij vooraf
daarop controleren. Via steekproeven
kun je dan regelmatig checken of het
ook in de praktijk goed blijft gaan.
Maar dat is nu nog niet de realiteit.”

q WWW.DEWAARDWERKT.NL

advertorial

 

     

Met meerdere vestigingen is Speciaalbakkerij
van der Grijn een gevestigde naam in de Alblasserwaard. Het familiebedrijf is zelfs inmiddels
uitgebreid.
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Speciaalbakkerij van der Grijn
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Quilttentoonstelling De Lingelappers

Musical Anne Frank

ĥĬĬįīĞĞį Leden van quiltvereniging ‘De Lingelappers’ stellen quilts tentoon in het Gezondheidscentrum in Hoornaar. Het gaat om ongeveer dertig
quilts. De tentoonstelling is te zien tot half januari 2011. De toegang is gratis.
Het centrum is dagelijks open van 8.00 tot 16.30 uur.

ĤĬįĦīĠĥĢĪ Het levensverhaal van
het Joodse meisje Anne Frank wordt
verteld in de musical ‘Je Anne’. Deze
musical is op zaterdag 6 november te
zien in schouwburg De Nieuwe Doelen in Gorinchem. De voorstelling begint om 20.15 uur.

Voor nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

   
  
   
 
    
   
    

29

SANITAIR
CV
AIRCO

Wemmers
GAS ELEKTRA
Installatiebedrijf b.v.
Van Beukelaarweg 1
WATER
Bleskensgraaf,
Tel. 0184-691445
DAK/LOOD/ZINK

Op 12 juni 2009 was het precies tachtig jaar geleden dat Anne Frank in
Frankfurt werd geboren. Tijdens de
oorlog moest ze onderduiken in ‘Het
Achterhuis’.
In de musical worden de moeilijke
momenten, de spanningen en onzekerheden, maar ook de warmte en het
eeuwige optimisme van Anne op een
ontroerende manier weergegeven.
Abke Bruins speelt Anne, Thom Hoffman is Otto Frank.

