
Gemeentenieuws
Woensdag 17 mei 2017

Activiteitenkalender
n	 	Maandag 15 t/m 
 donderdag 18 mei
 Vanaf 18.30 uur
 Avondvierdaagse
 Door hele gemeente 

n	 	Maandag 22 mei
 Van 19.30 - 21.30 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 	Maandag 22 mei
 20.30 uur
 Commissie W.O.S. 
 Raadzaal gemeentehuis

n	 	Dinsdag 23 mei
 19.30 uur
 Commissie R.Z. -
 De Volgerlanden
 Raadzaal gemeentehuis

Meer informatie over de 
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

Red jij het leven van iemand 
met een hartstilstand? 
Hoe gezond of sportief je ook 
leeft, een hartstilstand kan ieder-
een treffen. Jong of oud, leeftijd 
speelt geen rol. Hulp binnen 6 
minuten is dan van levensbelang. 
Dat weet Audrey Beerentemfel als 
geen ander. Daarom gaf zij zich 
op als vrijwilliger voor Hartveilig 
Wonen. Zij was de 300e in onze 
gemeente en ontving daarom een 
bijzonder dankwoord van burge-
meester Jan Heijkoop. 

Hartveilig wonen
Wanneer iemand onwel wordt en 
mogelijk een hartstilstand heeft, 
is snelle hulp van levensbelang. 
Hartveilig Wonen is een hulpsys-
teem dat ervoor zorgt dat vrijwil-
ligers snel ter plaatse zijn om 
iemand te reanimeren totdat de 
ambulance arriveert. Vrijwilligers 
maken hierbij ook gebruik van 
openbare Automatisch Externe 
Defibrillators (AED’s). Het appa-
raat geeft het slachtoffer zo no-
dig een stroomstoot die de circu-
latie kan herstellen. Dat maakt de 
overlevingskans nog groter.

Reanimatiediploma
Het zorgen zit er echt in bij Audrey. 
Zo’n 20 jaar geleden haalde ze 
haar EHBO-diploma, ze is al jaren 
actief als vrijwilliger voor Diabe-
tesvereniging Nederland en ze or-
ganiseert sinds 2 jaar de collecte 
voor het Diabetes fonds. Toen ze 
tijdens een actie van de gemeente 
de flyer over Hartveilig Wonen las, 
twijfelde ze geen moment: ‘Als er 
iets gebeurt in mijn omgeving, wil 
ik kunnen helpen, maar dan moet 
ik wel weten wat ik moet doen. 
Samen met mijn man haalde ik 
mijn reanimatiediploma en met-
een daarna gaf ik me op als vrij-
williger voor Hartveilig Wonen.’ 

Goede spullen en goede mensen
Audrey bleek de 300e vrijwilli-
ger te zijn. Een mijlpaal voor de 
gemeente, die bij de start van 
Hartveilig Wonen het doel had 
minimaal 300 aanmeldingen te 
halen. ‘We hangen in onze ge-
meenten op verschillende plek-
ken openbare AED’s op en vra-
gen ook bedrijven om hun AED’s 
beschikbaar te stellen. Maar je 
kunt nog zo veel goede spullen 

hebben, het belangrijkste is dat 
er mensen zijn die het kunnen 
gebruiken en zich willen inzet-
ten. Ik ben blij dat er al zo veel 
mensen zich hebben opgegeven 
als vrijwilliger en juicht nog meer 
aanmeldingen enorm toe’, aldus 
burgemeester Jan Heijkoop. 

Iets doen
Dat Audrey zich aanmeldde voor 
Hartveilig Wonen komt voor een 
deel door een erg verdrietige er-
varing. ‘Mijn zwager is op 29-ja-
rige leeftijd overleden aan een 
hartstilstand. Omstanders deden 
een poging om hem te reanime-
ren, maar dit heeft helaas niet 
mogen baten. Het is belangrijk 
dat er mensen zijn die iets kun-
nen doen, zodat je er alles aan 
kunt doen om iemands leven te 
redden’, vertelt Audrey. 

Aanmelden?
Wil jij je ook aanmelden als 
vrijwilliger? Of wil je jouw AED 
aanmelden om te gebruiken 
in een acute situatie? Kijk op  
www.hartveiligwonen.nl voor meer  
informatie!

n	”Ik ben blij dat we zo veel vrijwilligers hebben”, zegt burgemeester Jan Heijkoop 
tijdens zijn bijzonder dankwoord aan Audrey Beerentempfel, onze 300e vrijwilliger 
Hartveilig Wonen. 

Feestelijke start ‘Week van Ons Water’
Op vrijdag 12 mei openden wet-
houders Floor van de Velde (Hen-
drik-Ido-Ambacht) en Rik van der 
Linden (Dordrecht) met het onthul-
len van een klimaattafel de “Week 
van Ons Water Drechtsteden” bij 
Duurzaamheidscentrum Weizigt. 
Tijdens deze week worden in het 
hele land leuke en leerzame ac-
tiviteiten georganiseerd met als 
doel Nederlanders alles te laten 
ontdekken over schoon en gezond 
water. 

Wat te doen in de Drechtsteden?
Ga op avontuur bij het waterschap. 
Duik de waterrijke natuur rondom 
de Drechtsteden in met een na-
tuurgids om bevers te spotten. 
Ontdek hoe drinkwater gezuiverd 
wordt of ga op slootjesonderzoek. 
Voor alle informatie over de Week 
van Ons Water en de verschillende 
activiteiten, kijk je op de website 
www.weizigt.nl/weekvanonswater. 

Korting op een regenton* 
We gebruiken vaak schoon drink-
water voor klusjes in de tuin, het 

wassen van de ramen of het wa-
tergeven van de planten. Voor dit 
soort klusjes kunt u ook gewoon 
regenwater uit een regenton ge-
bruiken. Tot zaterdag 21 mei kunt 
u met onderstaande bon een re-
genton aanschaffen met korting. 
Normaal kost de ton € 69,99 maar 
met korting slechts € 30,-. 

Groene Tornado door gemeente en 
Roof Update
Morgen, donderdag 18 mei gaan 
bewoners en OBS de Waterlelie 
met de actie “Groene Tornado” de 
Volgerlanden groener maken. De 
school gaat een deel van het dak 
vergroenen en enthousiaste bewo-
ners gaan aan de slag met groen 
op hun aanbouw- of schuurdak! 
Een groen dak is goed voor mens 
en dier en houdt het water langer 
vast. 

Week van Ons Water
De Week van Ons Water in de 
Drechtsteden is een initiatief van 
de waterpartners van het program-
ma Watereducatie Drechtsteden. 

De week wordt mede mogelijk 
gemaakt door diverse water gere-
lateerde organisaties uit de regio. 

*De regentonactie is een initiatief 
van de gemeente in de Week van 
Ons Water.

K N I P B O N !
Vul deze bon juist, compleet en duidelijk leesbaar in.

Knip de bon uit en lever deze in vanaf vrijdag 12 mei 
tot en met zaterdag 20 mei bij Intratuin, Langeweg 21, 
3343 LD Hendrik-Ido-Ambacht.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:    Hendrik-Ido-Ambacht

E-mailadres:
Maximaal 1 per klant.

Foto Jeroen Niemeijer

Het Waalbos is open!
Tussen de Waal en het rangeerter-
rein Kijfhoek ligt het nieuwe recre-
atiegebied Waalbos. 

Jarenlang is er hard gewerkt om 
van dit landbouwgebied een groot 
natuur- en recreatiegebied te ma-
ken. En nu is het zo ver! Het gebied 
is maar liefst 185 hectare groot en 
heeft wandelpaden, waterpartijen 
en een fietspad dat aansluit op 
regionale routes. Verschillende vo-
gels, waaronder kluut, visdiefje, 
gans, kievit, witgatje en zilverrei-
ger hebben hun weg naar het ge-

bied al gevonden. Kom jij hier ook 
genieten van de mooie natuur?

Activiteiten en informatie
Stichting Natuurbeheer Waalbos 
(SNW) heeft als doel: het behou-
den en beheren van het Waalbos 
en het bevorderen van natuurge-
richte recreatie en educatie. Daar-
om organiseert de stichting allerlei 
activiteiten in en om het Waalbos. 
Kijk op www.onswaalbos.nl voor 
de activiteitenkalender. En voor 
alle andere informatie over Het 
Waalbos.

Dag van de Fiets

ZATERDAG 
20 MEI 2017

SOPHIAPARK HENDRIK-IDO-AMBACHT 

Kijk voor meer info op www.h- i- ambacht.nl
Volg ons ook op   en  @gemeenteHIA #dagvdfietshia

JIJ FIETST TOCH OOK MEE? 
Geef je op via Tourclub Ambacht  
en fiets 30-35, 75 of 125 km

Kalfsbeek BMW MINI

Dag van de Fiets
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cursus

Gemeenteraad,
iets voor mij?

In 2018 zijn er 
weer verkiezingen 
voor de gemeente-
raad. Maar wat 
doet zo’n raad 
allemaal voor onze 
gemeente? 
Dat kunt u zelf 
ontdekken tijdens 
de korte gratis 
cursus Gemeente-
raad, iets voor mij?

Kruip in de huid van een 
raadslid en neem deel 
aan een ‘vergadering’. 
U gaat met elkaar in 
debat en maakt kennis 
met het veelzijdige werk 
van een lokale politicus. 
U bent van harte welkom. 
Het enige dat we van u 
vragen? Enthousiasme.

Programma

Twee
cursusavonden

Locatie

Kosten

Meer informatie

maandag 29 mei en 
maandag 26 juni 2017

Op 29 mei is de introductieavond. 
Tijdens de tweede avond op 26 juni 
blikken we terug op de eerste avond 
en houden we een fictieve raads-
vergadering waaraan u als ‘raadslid’ 
deelneemt.
Beide avonden beginnen om 20.00 
uur en eindigen rond 22.00 uur.

Gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht, 
Weteringsingel 1

Aan deze cursus zijn geen kosten 
verbonden.

Voor meer informatie en aanmelden 
kunt u terecht bij de griffie van de 
gemeenteraad.

 gh.logt@h-i-ambacht.nl
 078 – 770 26 87

www.h-i-ambacht.nl

twitter.com/gemeentehia

facebook.com/gemeentehia

Eerste paal 
nieuw 
Jeugdspeelpark 
geslagen 

Op donderdagmiddag 11 mei  
2017 is de aanleg van het 
nieuwe Jeugdspeelpark in re-
creatiegebied Sandelingen- 
Ambacht officieel van start ge-
gaan. De voorzitter van de stich-
ting Jeugdspeelpark, Wessel  
Haksteeg, sprak omwonenden, 
vrijwilligers, sponsoren, zorg-
partijen, vertegenwoordigers 
van de gemeente en gemeen-
teraad en overige belangstel-
lenden toe. Daarna werd de 
eerste paal geslagen door drie 
leden van het bestuur.
Het bestuur van de stichting 
Jeugdspeelpark kijkt uit naar 
het nieuwe park en hoopt rond 
oktober 2017 haar deuren voor 
het publiek te openen. 

V.l.n.r. Wessel Haksteeg, Trees Dam-
mer en Ineke Visser slaan de eerste 
paal.

Grind en 
buxus op de 
begraafplaatsen
Op beide begraafplaatsen 
voert de aannemer onderhoud 
uit. 

Verzorgt u een graf aan de 
Waalhof of Achterambacht, let 
er dan alstublieft op dat er 
geen voorwerpen in het gras 
terechtkomen. Vooral grind 
beschadigt de maaimachine, 
waardoor het gras niet goed 
gemaaid kan worden. Bedankt 
voor uw medewerking.

Buxusrups
De groenaannemer is ook be-
gonnen met het bestrijden 
van de buxusrups. De buxus-
rups komt alleen voor bij de 
buxus en maakt in korte tijd 
de haag of struik kapot. De 
buxusrups is te herkennen 
aan dode blaadjes, kale tak-
ken en spinnenwebben in de 
buxus. Volgens afspraak voert 
de aannemer deze werkzaam-
heden alleen uit bij het groen 
in beheer van de gemeente. 
De buxus staat echter ook bij 
veel graven. Wij vragen u om 
die buxus zelf te verzorgen en 
wanneer u sporen ziet van de 
buxusrups, deze zelf te bestrij-
den. Middelen hiervoor zijn 
verkrijgbaar bij tuincentra.

Gft: de basis voor groen gas en compost.
Gooi uw GFT en 
etensresten in  
de GFT-bak

Het GFT wordt 
ingezameld.

GFT wordt drie weken vergist.
Door natuurlijke bacteriën en een constante
temperatuur van 54oC komt biogas vrij.

Biogas:
60% methaan 

40% CO2

Van biogas maken  
we groen gas. 

Na vergisting en 
verwijdering van biogas, 
blijft de grondstof voor 
compost over.  
Na 6 weken omwoelen 
wordt de compost  
gezeefd en verkocht.  
Goed voor de tuin!

Eindproduct: 
Compost.

Eindproduct: 
Groen gas, om te koken 
of huizen mee te 
verwarmen.
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Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

Etensresten krijgen 
tweede leven in groene 
energiefabriek 
De naam zegt het al: in de groene 
energiefabriek wordt energie uit 
de inhoud van uw groene bak 
gehaald. Om precies te zijn;  uit 
etensresten en GFT wordt groen 
gas gemaakt. Van wat er overblijft 
maakt HVC daarna ook nog com-
post. 

Van broodkorst naar biogas
Wist u dat een oude broodkorst, 
etensresten en koffieprut van al-
les in beweging kunnen zetten? In 
de groene energiefabriek van HVC 
gaan GFT en etensresten in grote 
bakken, waar bacteriën onder een 
temperatuur van 54 graden het 
GFT afbreken. Daar komt biogas 
bij vrij, waar HVC  groen gas van 
maakt. Op dat groene gas kunt u 

weer koken of zelfs uw auto laten 
rijden.  

Compost
HVC laat het mengsel dat overblijft 
een aantal weken liggen in een 
grote loods. Het wordt nog een 
paar keer omgeploegd zodat het 
goed kan composteren. Onbruik-
bare delen als stenen of dikke tak-
ken worden eruit gezeefd en dan 
blijft er uiteindelijk compost over. 
Die kan weer gebruikt voor in de 
akkerbouw of in uw moestuin.

Meer weten?
Het apart inzamelen van GFT-afval 
loont. Kijk voor meer informatie 
op www.hvcgroep.nl. 

Dienstencheque 
Drechtsteden
Voor extra hulp in huis

Dienstencheque Drechtsteden
Hoe werkt het?

Ga naar 
dienstencheque
drechtsteden.nl

Kies registreren, 
vul het formulier in 
en wacht 1 werkdag

U krijgt bericht 
dat u cheques 

mag kopen

Registreren1

Cheques kopen2

Log in via
dienstencheque
drechtsteden.nl

Kies aantal cheques 
en kies een 

zorgaanbieder

11
1

11
1

BANKBANK

Betaal
via automatische 

incasso

Huishoudelijke hulp krijgen3
1

U betaalt 
met een 

dienstencheque

U krijgt de 
afgesproken hulp

Via het portaal kunt u uren controleren, 
zien hoeveel cheques u nog heeft
en eventueel cheques bijkopen. 

Zorgaanbieder neemt
contact op en bespreekt

welke hulp nodig is

Dienstencheque Drechtsteden  

Zo werkt het

Via het portaal kunt u uren controleren,   
zien hoeveel cheques u nog heeft  en  
eventueel cheques bijkopen.  
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Dienstencheque Drechtsteden
Hoe werkt het?

Ga naar 
dienstencheque
drechtsteden.nl

Kies registreren, 
vul het formulier in 
en wacht 1 werkdag

U krijgt bericht 
dat u cheques 

mag kopen

Registreren1

Cheques kopen2

Log in via
dienstencheque
drechtsteden.nl

Kies aantal cheques 
en kies een 

zorgaanbieder

11
1

11
1

BANKBANK

Betaal
via automatische 

incasso

Huishoudelijke hulp krijgen3
1

U betaalt 
met een 

dienstencheque

U krijgt de 
afgesproken hulp

Via het portaal kunt u uren controleren, 
zien hoeveel cheques u nog heeft
en eventueel cheques bijkopen. 

Zorgaanbieder neemt
contact op en bespreekt

welke hulp nodig is

Dienstencheque Drechtsteden  

Zo werkt het

Via het portaal kunt u uren controleren,   
zien hoeveel cheques u nog heeft  en  
eventueel cheques bijkopen.  
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Voor 75-plussers, mantelzorgers 
en mensen met een Wmo-indicatie 
voor huishoudelijke ondersteuning. 

Met de dienstencheque kunt u ex-
tra huishoudelijke hulp kopen. 
U kunt hierbij denken aan de ge-
bruikelijke huishoudelijke werk-
zaamheden of extra werkzaamhe-
den zoals:
• ramen wassen;
• grote schoonmaak;
• was- en strijkservice;
• boodschappen doen

U koopt de dienstencheque voor 
een speciaal tarief van € 6,50 
per uur. Mantelzorgers krijgen de  

eerste vijf cheques gratis.

Dienstencheques bestellen
U kunt de dienstencheques online 
kopen via www.dienstencheque-
drechtsteden.nl. Op de achter-
zijde van deze folder ziet u hoe 
dit werkt. Meer informatie over 
de dienstencheques vindt u op  
www.socialedienstdrechtsteden.nl/
dienstencheque 

Contact
Telefoon (078) 770 8910
Bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 
uur en tussen 13.00 en 15.00 uur
Of stel uw vraag via www.sociale-
dienstdrechtsteden.nl/contact



➊	 	 Nijverheidsweg; vervangen riolering vanaf kruising Antonius-
laan-Nijverheidsweg tot halverwege distributiecentrum van PLUS 
(fase 3)

 2 april – 24 mei 2017

➋  Elzengaarde tussen Bongerd en Boomgaarde; aanleggen defini-
tieve bestrating

 1 mei – 9 juni 2017

➌  Nijverheidsweg 63 t/m 69; rioolreconstructie
 8 mei – 1 juli 2017  
 

 Geheel Hendrik-Ido-Ambacht
• Veegwagen
•  Rioolwerkzaamheden; uitvoeren van lokale reparaties (voorname-

lijk van binnenuit) verspreid over de gemeente; week 10 t/m week 
20 

•  Herstelwerkzaamheden aan trottoirs en parkeervakken op diver-
se locaties in de wijk Krommeweg; gedurende de eerstkomende 
maanden

•  Maaien, schoffelen, hagen knippen c.a. tot oktober door de gehele 
gemeente

•  Kolken zuigen week 14 t/m week 26 door HVC door de gehele 
gemeente

• Rooiwerkzaamheden door de gehele gemeente op diverse locaties
• Bermen maaien vanaf week 19 t/m week 21
•  Zomerschouw; maaien riet (onder waterlijn) en waterplanten om 

doorstroming te verbeteren, vanaf week 22 t/m 25

Werk in de wijk

Kaartgegevens ©2017 Google

Veilig door het verkeer

Wethouders plaatsen 
eerste bouwdeel 
MorgenWonen-woningen 

Evaluatie 
Aelbert 
Cuyplaan
Vorig jaar vroegen we de bewo-
ners van de Aelbert Cuyplaan 
hoe zij over de herinrichting 
dachten. Tientallen mensen 
gaven hun mening over het 
proces en het resultaat. Zo 
weten wij nu als gemeente 
wat er goed is gegaan en wat 
we nog kunnen verbeteren. 
De resultaten van de enquête 
zijn bekend en te vinden op:  
www.h-i-ambacht.nl/aelbertcuyplaan

Veteranendag 
in Ambacht en 
Zwijndrecht
Veteranendag 2017 vindt plaats 
op zaterdag 20 mei in Zwijndrecht. 
Deze dag wordt, geheel volgens 
traditie, gezamen lijk gevierd door 
de veteranen uit Zwijndrecht en 
Hendrik-Ido-Ambacht.
 
Programma voor Veteranen
De dag voor de Veteranen gaat 
van start op het Norderstedt-
plein in het gebouw ‘Spekta-
kel’. De ontvangst begint om 
9.45 uur en wordt gevolgd door 
een vlaggencere monie en ope-
ning door de voor zitter, Domi-
nic Schrijer, burgemees ter van 
Zwijndrecht en burgemeester 
van Hendrik-Ido-Ambacht Jan 
Heijkoop. Vervolgens is er een 
optreden van het koor Happy 
Voice. Om 12.30 uur is het tijd 
voor de zogeheten blauwe hap, 
een Indi sche maaltijd. Er is 
aansluitend ge legenheid om na 
te praten. De dag wordt rond 
14.00 uur afgesloten.
 
Programma voor alle kinderen
Om 11.00 uur en 12.30 uur kun-
nen alle kinderen (en hun ou-
ders) uit Hendrik-Ido-Ambacht 
en Zwijndrecht instappen voor 
een gra tis rondrit in legervoer-
tuigen van de Tris, beschik-
baar gesteld door de heer Van 
Wingerden. Vanaf 10.30 uur 
kunnen kinderen zich melden 
bij Spektakel, waar de auto’s 
geparkeerd staan. Net als vo-
rig jaar zorgen sponsoren voor 
wat lekkers voor de kinderen.
 
Meer informatie
De route die de legervoer-
tuigen zullen volgen, kunt u 
bekijken via www.veteranen-
zwijndrecht.nl. Hebt u vragen? 
Bel ons via 14 078.

“Vandaag oefenen we met veilig 
oversteken. Als je gaat overste-
ken, dan let je op het verkeer om 
je heen. Dus op auto’s, fietsers 
en lopende mensen. Het is een 
beetje raar om met auto’s over dit 
schoolplein te rijden. Daarom heb 
ik een gele en een blauwe con-
tainer neergezet en doen we net 
alsof dat auto’s zijn.”  

Het is maandagmiddag als een 
groepje kinderen verkeersles krijgt 
op het schoolplein van OBS De 
Dukdalf. Een medewerker van Hi-
5Ambacht vertelt wat de kinderen 
moeten doen om veilig over te ste-
ken. Omdat het groepje kinderen 
deel uitmaakt van de taalklas is er 
ook een hulpmoeder bij, die soms 
iets in het Arabisch vertaalt. In de 
taalklas zitten namelijk kinderen 
die kort geleden in Nederland zijn 

aangekomen en nu versneld onze 
taal leren én onze verkeersregels. 
De taalklas krijgt les in de bete-
kenis van verkeersborden, het 
gebruik van een zebrapad, veilig 
wandelen, hand uitsteken op de 
fiets, voorrangsregels, enzovoorts. 
Het helpt hen om alleen van A naar 
B te kunnen op een veilige manier. 
Bijvoorbeeld van de Dukdalf naar 
een andere schoollocatie of ge-
woon van school naar huis.
Ondertussen verzorgt juf Esther 
een ‘gewone les’ voor de rest van 
de taalklas. Zij heeft in de klas ook 
aandacht besteed aan verkeers-
situaties aan de hand van plaat-
jes. “Nu brengen de kinderen wat 
ze gezien hebben in de praktijk. 
Eerst op het schoolplein en over 
een paar weken ook op straat. Een 
praktische aanpak die ieders vei-
ligheid vergroot.” 

Op maandagmorgen 15 mei, 
plaatsten de wethouders Flach van 
Hendrik-Ido-Ambacht en Kamsteeg 
van Zwijndrecht met een tele-
scoopkraan het eerste bouw-
deel van tien zogeheten Morgen 
Wonen-woningen. 

Deze woningen worden in onder-
delen in een fabriek gemaakt en 
op de bouwplaats in elkaar gezet. 
Daardoor staat alleen het mon-
teren centraal. Het is een geheel 

nieuwe manier van woningen bou-
wen. Dit project maakt deel uit 
van het gebied Waterhof en wordt 
in opdracht van BPD (voorheen 
Bouwfonds), gerealiseerd. Na de 
officiële handeling volgde een ont-
bijt voor kopers en genodigden.

Kijk voor meer informatie over  
de MorgenWonen-woningen op  
www.nieuwbouw-devolgerlanden.
nl/waterhof/morgenwonen

Openbare commissievergaderingen mei 2017
Op donderdag 1 juni 2017 vergadert de gemeenteraad. 
Als voorbereiding daarop vergaderen de commissies in 
mei.

Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan 
de volgende vaste agendapunten: opening, vaststelling 
van de agenda, spreekrecht burgers, besluitenlijsten, me-
dedelingen en ingekomen stukken, informatie van het 
college/portefeuillehouder, agendapunten volgende ver-
gadering en sluiting. De commissievergaderingen vinden 
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

De specifieke agendapunten vindt u hieronder per com-
missie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 22 mei, 20:30 uur
• Besluitenlijst vergadering commissie WOS 18 april 2017.
•  Zienswijzen begrotingen Verbonden Partijen v.w.b. GR 

Dienst Gezondheid & Jeugd en Drechtwerk.
• Kredietaanvraag zwembad de Louwert.

• Evaluatie Sociaal Wijkteam.
• Uitwisseling regionale samenwerking.
• Presentatie Jeugdspeelpark.

Ruimtelijke Zaken en de Volgerlanden
Dinsdag 23 mei, 19:30 uur
•  Besluitenlijst vergadering commissie RZ-de Volgerlan-

den 19 april 2017.
•  Zienswijzen begrotingen Verbonden Partijen v.w.b. GR 

Bureau Openbare Verlichting, GR Natuur- en Recreatie-
schap IJsselmonde, Omgevingsdienst ZHZ, Koepelschap 
Buitenstedelijk groen en GR Gevudo, GR Drechtsteden 
en GR Veiligheidsregio.

• Financiële afhandeling Perenlaantje.
• Jaarverslag de Volgerlanden 2016.
• GREX de Volgerlanden.
• Uitwisseling regionale samenwerking.
• Acties lokale economie.

In de informatieruimte van het gemeentehuis liggen de 
vergaderstukken ter inzage.

U kunt de stukken ook via de gemeentesite inzien: 
www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. In het scherm kunt u 
dan klikken op Vergaderstukken in raadsinformatie.

Wilt u uw mening geven over een agendapunt of over 
een onderwerp dat behoort tot het werk-terrein van een 
van de commissies? Maak dan gebruik van het spreek-
recht aan het begin van de vergadering. Dit moet u ten 
minste twee werkdagen voor de vergadering melden bij 
de griffier. De griffier is bereikbaar via telefoonnummer 
14 078 en e-mail gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft dan aan 
over welk onderwerp u iets wilt zeggen. Vermeldt ook uw 
naam, adres en telefoonnummer.

Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het 
woord van de voorzitter. Wanneer er meerdere insprekers 
zijn gaat dit in volgorde van aanmelding. Ten slotte doet 
de voorzitter of een lid van de raad een voorstel voor 
de behandeling van uw inbreng. De totale spreektijd be-
draagt dertig minuten. Meer over het spreekrecht kunt u 
lezen in de gemeentegids en op de gemeentesite.



Kennisgeving

Z-17-319144. Kennisgeving aanvraag en 
verlengen beslistermijn. Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht
Reguliere procedure 
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
maakt namens Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning heeft ontvangen 
van Bolidt Kunststoftoepassing B.V. 
Het betreft de activiteiten “Milieu”, 
een milieu neutrale verandering en 
“Bouwen”. De aanvraag heeft de 
omschrijving “Milieu neutrale verande-
ring Driepunt”. Tevens is besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn te ver-
lengen met een termijn van maximaal 
6 weken: Locatie: Nijverheidsweg 37 te 
Hendrik-Ido-Ambacht
Nieuwe uiterste beslisdatum: 6 juli 2017

Bekendmaking

Aanleg gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders maken 

bekend, dat zij hebben besloten om 
nabij De Liesewey 64 een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats aan te 
leggen, door het plaatsen van bord 
E6 van bijlage I van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Op grond van de Algemene Wet 
Bestuursrecht kunt u binnen zes weken 
na de datum van dit besluit een gemo-
tiveerd bezwaarschrift daartegen indie-
nen bij het College van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 34, 3340 AA 
Hendrik-Ido-Ambacht. De op het besluit 
betrekking hebbende stukken liggen 
gedurende een periode van 6 weken 
ter inzage in de publieksruimte van 
het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Algemene plaatselijke 
verordening/bijzondere wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Het plaatsen van een keet, toilet en 
hoogwerker van 15 mei 2017 tot 30 juni 
2017 op de Graaf Willemlaan t.h.v.  
winkelcentrum De Schoof, datum besluit 
10 mei 2017.
• Het produceren van maximaal 
20dB(A) extra geluid t.b.v. het Stefan 
de Jongtoernooi bij ASWH, Reeweg 75 

op 20 mei en 3 juni 2017 van 13.00 tot 
19.00 uur, 2e melding.
* Bent u het niet eens met het besluit? 
Op www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt 
u informatie over het indienen van 
zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlo-
pige voorziening. Hebt u vragen? Neem 
dan gerust contact op met de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving), via tele-
foonnummer 14 078.

Meldingen
• Het plaatsen van een container op de 
parkeerplaats t.h.v. Reeweg 32 van 29 
mei tot 3 juni 2017.
• Het produceren van maximaal 
20dB(A) extra geluid t.b.v. het Stefan de 
Jongtoernooi op 20 mei en 3 juni 2017 
van 13.00 tot 19.00 uur, 2e melding.

Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Noordeinde 158, gewijzigd uitvoeren 
bouwplan Noordeinde 158, -bouwen, 21 
april 2017
• Snoek 30, realiseren van een dakka-
pel/voorzijde, - bouwen, 28 april 2017

• Vrouwgelenweg 11, bouwen van een 
woning, -bouwen, 26 april 2017
• Winkelcentrum De Schoof 68, het 
samenvoegen van winkelunits, -bouwen, 
5 mei 2017
 
*U kunt geen bezwaar maken of een 
zienswijze indienen tegen een aanvraag. 
Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor 
kunt u een afspraak te maken met de 
afdeling Beheer Openbare Ruimte (team 
vergunningverlening en handhaving) op 
telefoonnummer 14078.

Verleende omgevingsvergunningen* 
(regulier)
• Brasem 37, plaatsen dakkapel/voor-
zijde, -bouwen, 10 mei 2017 
• Wijk Krommeweg, het vellen van 8 
bomen aan De Hoog, Strobenen-Bogerd 
en de Zuidwende (slechte conditie/ver-
hoogd veiligheidsrisico), -houtopstand 
vellen, 2 mei 2017

De gemeente zal in het eerstvolgende 
plantseizoen nieuwe bomen herplanten 
in de gemeente om het totale bomen-
bestand op peil te houden. Wilt u meer 
weten over deze herplant, dan kunt 
u contact opnemen met de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte, via telefoon-

nummer 14078. Op www.h-i-ambacht.nl/
bomenkap  vindt u de overzichten van 
de te vellen bomen. 

Besluit aanvraag omgevingsvrijplan
• Bramengaarde 29, wijzigen garage-
deur in kozijn met loopdeur, 8 mei 2017

Besluit verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning
Op 10 mei 2017 hebben burgemeester 
en wethouders besloten de beslissing 
op de aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend 17 februari 2017, voor het 
realiseren van een zorggebouw, werk-
plaats, paardenstal en bijbehorende 
bouwwerken, Rossenburgpad 12-14 te 
Hendrik-Ido-Ambacht, te verdagen tot 
uiterlijk 25 juni 2017.

*Bent u het niet eens met een besluit? 
Op www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt 
u informatie over het indienen van 
zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlo-
pige voorziening. Hebt u vragen? Neem 
dan gerust contact op met de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving), via tele-
foonnummer 14078.

Officiële publicaties

POSTADRES postbus 34

  3340 AA  

Hendrik-Ido-Ambacht

telefoon 14 078 

e-mail gemeente@h-i-ambacht.nl

website www.h-i-ambacht.nl

 

 gemeentehia

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWINKEL (BALIES PUBLIEKSHAL)
ma en wo 14.00 - 19.30 uur

di, do en vr 09.00 - 12.00 uur

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE (PUBLIEKSHAL)
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur 

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt

Bij spoed, ook buiten kantoortijden 078 - 770 81 00

SOCIAAL WIJKTEAM EN JEUGDTEAM AMBACHT
T (078) 682 24 16             

E info@sophia.nl 

I www.sociaalwijkteamambacht.nl

I www.jeugdteamambacht.nl 

Inlooppunten (zie websites voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht
woensdag 17 mei 2017


