Gemeentenieuws

Woensdag 24 mei 2017

Actie Groene Tornado geslaagd
Op donderdag 18 mei 2017 gingen we samen met de Stichting
Roof Update aan de slag om
De Volgerlanden en de OBS De
Waterlelie te vergroenen met de
actie “Groene Tornado”.
OBS De Waterlelie
Wethouder Floor van de Velde
heeft samen met enkele leerlingen het laatste stukje groene
sedumdak gelegd op OBS De
Waterlelie. Wethouder Van de
Velde: “Als groen op je schoolplein of in je tuin lastig is, dan
is een dak een mooi alternatief.
Elke vierkante meter groen dak
draagt bij aan een betere leefomgeving voor mens en natuur. En
het houdt water vast, dus we verlagen de kans op natte voeten!”

n Wethouder Floor van de Velde legt samen met leerlingen het laatste stukje groene sedumdak op OBS De Waterlelie.

Activiteitenkalender
n D
 onderdag 1 juni
Van 19.30 - 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

Veteranendag Ambacht
en Zwijndrecht samen
gevierd

n D
 onderdag 1 juni
20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

Gewijzigde
openingstijden
gemeentehuis
Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) is het gemeentehuis gesloten.
Op vrijdag 26 mei is alleen de
gemeentewinkel (balies publiekshal) geopend tijdens de
reguliere openingstijden van
09.00 tot 12.00 uur.
Het meldpunt van de gemeente is tijdens deze dagen uitsluitend voor noodgevallen en
storingen bereikbaar via (078)
770 8100.

AFVAL IN DE
JUISTE BAK
WWW.H-I-AMBACHT.NL/AFVAL

n Kinderen genieten zichtbaar van de ervaring in één van de legervoertuigen van TRIS.
Afgelopen zaterdag werd in Zwijndrecht de jaarlijkse Veteranendag
voor Ambachtse en Zwijndrechtse
veteranen gevierd.
Zij verzamelden zich op het Norderstedtplein in Zwijndrecht, waar
een vlaggenceremonie plaatsvond
ter nagedachtenis aan zij die zijn
omgekomen bij vredesmissies. Zoals ieder jaar stond de dag in het
teken van elkaar ontmoeten en
stilstaan bij toen en nu.
Leven in vrijheid
De gasten werden bij partycentrum Spektakel getrakteerd op een
muzikale ontvangst door de Saint
Andrews Pipeband en een optreden van het koor Happy Voice.
Verder werden de aanwezigen toegesproken door burgemeester Jan
Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht
en burgemeester Dominic Schrijer
van Zwijndrecht. Beiden stonden
erbij stil dat leven in vrijheid ook in

Ambacht en Zwijndrecht niet altijd
vanzelfsprekend is geweest. “Gaan
en staan waar en wanneer je wilt,
zeggen en vinden wat je wilt, voor
je mening en je geloof uitkomen,
lezen, luisteren en schrijven wat
je wilt. We mogen het allemaal in
Nederland, mede dankzij u,” sprak
Heijkoop.
Volgens traditie
‘s Middags genoten de aanwezige
genodigden bij Spektakel van de
traditionele blauwe hap en was er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en herinneringen op te halen.
Het programma werd muzikaal omlijst door gitaar en zang van Erwin
Hardenberg. Intussen kon iedereen
die dit wilde, voornamelijk kinderen, meerijden in de legervoertuigen van TRIS, die voor het eerst
dit jaar door beide gemeenten een
rondrit maakten. Voor veel kinderen een leuke en leerzame ervaring.

‘s Middags konden de leerlingen
van groep 8 aan de slag met een
klimaattafel en watertafel om te
leren over klimaatverandering en
water in de wijk en leerden ze
alles over de voordelen van een
groen dak. En zonder uitzondering vonden de leerlingen het
groene dak veel mooier dan het
dak met grind!

Bewoners
De Groene Tornado is een initiatief van de Stichting Roof Update. Het doel was om samen
met gemeenten zoveel mogelijk
schuur- en aanbouwdaken in wijken en/of dorpen te vergroenen.
De afgelopen weken hebben de
gemeente en de stichting zoveel
mogelijk mensen geënthousiasmeerd om hun dak te vergroenen
en dat is gelukt. Er is bijna 200 m2
groen dak aangelegd. Hebt u de
actie gemist, maar wilt u nog
meedoen met de Groene Tornado? Dat kan! Stuur dan een mail
naar hia@groenetornado.nl en we
kijken wat we voor u kunnen betekenen.
Week van Ons Water
De Groene Tornado is een onderdeel van de Week van Ons Water.
Tijdens deze week worden in het
hele land leuke en leerzame activiteiten georganiseerd met als
doel Nederlanders alles te laten
ontdekken over schoon en gezond water.
Voor meer informatie kijk op
www.weizigt.nl/weekvanonswater

In gesprek met
bezoekers Milieustraat
Aanstaande zaterdag gaat het
promotieteam van HVC in gesprek
met bezoekers van de milieustraat
Noordpolder. Het gesprek gaat
over het belang om grof tuinafval
zoals bomen, planten en struiken
naar de milieustraat te brengen.
Dit is namelijk waardevolle grondstof voor compost. Van zes kruiwagens vol grof tuinafval kan HVC al
drie zakken compost maken. Voorwaarde is wel dat u het grof tuinafval bij de milieustraat brengt.
Etensresten wordt groen gas en
compost
Op zaterdag 13 mei deelde een
HVC promotieteam bij supermarkt
Jumbo aan De Schoof flyers uit
over GFT en etensresten. Een promotieteamlid; “Ik heb leuke gesprekken gehad. Het viel me op
hoe positief mensen zijn over het

scheiden van afval. Niet iedereen
wist dat etensresten ook in de
GFT-bak horen. Terwijl in etensresten juist nog energie zit waar ze
weer groen gas en compost van
maken.”

Voorjaarscampagne HVC
Het gesprek met HVC promotieteams op de milieustraat en bij de
supermarkten bij u in de buurt maken deel uit van de voorjaarscampagne van HVC en haar gemeenten. Deze actie is bedoeld om
extra aandacht te vestigen op het
belang van grof tuinafval scheiden
en naar de milieustraat brengen
en het belang van scheiden van
groente, fruit en etensresten. HVC
maakt daar compost en elektriciteit van.
Voor meer info:
www.hvcgroep.nl/gft

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

1

Het GFT wordt
ingezameld.

2

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

3
540C

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!

4

Eindproduct:
Compost.

4a

Biogas:
60% methaan
40% CO2

Van biogas maken
we groen gas.

Eindproduct:
Groen gas, om te koken
of huizen mee te
verwarmen.

5

5a

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

Koninklijke
Onderscheiding

Dienstencheque
Drechtsteden

“Vol vertrouwen dit
laatste jaar in!”

Voor extra hulp in huis

College presenteert kadernota 2018

Dienstencheque
Drechtsteden
Dienstencheque
Drechtsteden

Zo
Hoe werkt
werkt het?het
Registreren

Ga naar
dienstencheque
drechtsteden.nl

2

Kies registreren,
vul het formulier in
en wacht 1 werkdag

U krijgt bericht
dat u cheques
mag kopen

Cheques kopen

1

Log in via
dienstencheque
drechtsteden.nl

3

Kies aantal cheques
en kies een
zorgaanbieder

NKK
BBAAN

Betaal
via automatische
incasso

Huishoudelijke hulp krijgen

1

50 jaar
getrouwd
Zorgaanbieder neemt
contact op en bespreekt
welke hulp nodig is

U krijgt de
afgesproken hulp

U betaalt
met een
dienstencheque

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

zien hoeveel cheques u nog heeft en
eventueel cheques bijkopen.

n Het echtpaar Nederveen-Van
Vliet was op 11 mei vijftig jaar
getrouwd. Burgemeester Jan
Heijkoop heeft hen gefeliciteerd met hun gouden huwelijk. Het echtpaar heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen.

Vuilnisman
dagje vrij

Voor 75-plussers, mantelzorgers
en mensen met een Wmo-indicatie
voor huishoudelijke ondersteuning.
Met de dienstencheque kunt u extra huishoudelijke hulp kopen.
U kunt hierbij denken aan de gebruikelijke huishoudelijke werkzaamheden of extra werkzaamheden 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

Op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, is de vuilnisman
een dagje vrij.
Ook de milieustraat is gesloten. Wanneer uw vaste inzameldag op een feestdag valt,
wordt uw afval op een andere dag opgehaald. Kijk op
de digitale afvalkalender via
www.hvcgroep.nl of de HVC
afval-app wanneer dit is.

Terugblik Dag
van de Fiets

Een deel van het Sophiapark
was op zaterdag 20 mei omgetoverd tot het Fietsplaza.
Het was het startpunt van de
3 tourtochten die Tourclub Ambacht organiseerde. “Fietsen
is goed voor het milieu, je gezondheid, het verminderen van
files en fietsen is leuk”, aldus
Burgemeester Heijkoop. Door
de tal van activiteiten die zijn
georganiseerd voor de recreatieve en de sportieve fietser
was hier extra aandacht voor.

Hoe maakt u online een afspraak?
Snel en gemakkelijk! U gaat naar:
• www.h-i-ambacht.nl;
• Klik in het blauwe vak op ‘afspraak Gemeentewinkel’ (links
bovenin);
• Vul het formulier in en bevestig
de afspraak;
• U leest wat u mee moet nemen
naar de afspraak;
• De afspraak is definitief als u
een bevestiging per e-mail ontvangt.
• Print de e-mail en scan de QRcode die daarop staat bij de zuil
in de Gemeentewinkel;
• U ontvangt een volgnummer uit
de zuil;
• Volgnummers roepen wij door

belasting (OZB) dit jaar met 2% verlagen.

Voorzichtig optimistisch. Met die
woorden presenteert het college
van burgemeester en wethouders
(B&W) de kadernota voor 2018.
Daarin schetst ze de financiële
kaders. Wethouder André Flach
(Financiën): “Dat het ieder jaar
een beetje beter gaat, is gelukkig
een ontwikkeling die lijkt door te
zetten. Dat is gunstig voor onze
portemonnee en dat schept ruimte om doelen uit het coalitieprogramma verder waar te maken.
Toch blijft strakke discipline bij
het begroten wel degelijk nodig.
Er blijven risico’s, wel hebben we

hier in eerdere jaren al geld voor
opzij gezet. Door dit solide financiële beleid van de afgelopen jaren,
kunnen we de onroerend zaakbelasting (OZB) dit jaar zelfs met 2%
verlagen.” Nu de pittige tijden wat
achter de rug lijken de zijn, blikt
het college vooruit op het laatste
jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Veel is er al gerealiseerd,
maar ze gaan er vol vertrouwen
tegenaan om alle verwachtingen
waar te maken.
Bent u benieuwd naar de plannen van het college? Kijk dan op
www.h-i-ambacht.nl voor de hele
kadernota.

eerste vijf cheques gratis.
Dienstencheques bestellen
U kunt de dienstencheques online
kopen via www.dienstenchequedrechtsteden.nl. Op de achterzijde van deze folder ziet u hoe
dit werkt. Meer informatie over
de dienstencheques vindt u op
www.socialedienstdrechtsteden.nl/
dienstencheque

Werk in de wijk

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.socialedienstdrechtsteden.nl/contact

Drukte in de Gemeentewinkel? Maak een afspraak!
Net voor de zomervakantie is het
extra druk in de Gemeentewinkel.
Is uw paspoort of identiteitskaart
niet meer geldig? Maak dan tijdig een afspraak om een nieuw
reisdocument aan te vragen. Ook
voor het afhalen van uw paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs kunt u
een afspraak maken.

n Door de afgelopen jaren goed te begroten, kan de gemeente de onroerend zaak-

ONTWERP: ERIC MELS

1

1
1

n Vrijdag 19 mei speldde burgemeester Jan Heijkoop een
Koninklijke onderscheiding op
bij mevrouw Wil Slotboom. Dit
deed hij tijdens het jaarlijkse
korpsdiner van de brandweer.
Zij werd benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Naast
jarenlange intensieve inzet
voor de vrijwillige brandweer,
was zij bestuurslid voor de
Oranjevereniging WilhelminaJuliana en zette ze zich actief
in voor de stichting Sportgala
Hendrik-Ido-Ambacht.
Inwoners van de gemeente kennen
haar daarnaast vanwege haar
enorme betrokkenheid bij de
jaarlijkse Zomerparkdag.

elkaar op.
Wilt u telefonisch een afspraak
maken? Uw afspraak verzetten of
afzeggen?
Bel ons via telefoonnummer 14
078.
Producten regelen vanuit huis
Voor een aantal producten hoeft u
niet meer naar de Gemeentewinkel
te komen. U regelt het vanuit huis
24 uur per dag en 7 dagen in de
week op www.h-i-ambacht.nl.
Dit kan voor:
• een uittreksel uit de basisadministratie of Burgerlijke stand;
• het doorgeven van een verhuizing;
• het aanvragen van een eigen
verklaring rijbewijs
U kunt tijdens de openingsuren
binnenlopen zonder afspraak.
Maar houd er rekening mee dat de
wachttijd kan oplopen tot wel 30
minuten of langer. Afspraken gaan
altijd voor. Dus voorkom wachten
en maak een afspraak!

Kaartgegevens ©2017 Google

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

➍	Kennipwerf; herstraatwerkzaamheden

29 mei - 9 juni 2017

Geheel Hendrik-Ido-Ambacht
• Veegwagen
• Herstelwerkzaamheden aan trottoirs en parkeervakken op diverse 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

Officiële publicaties
Kennisgeving
Algemene plaatselijke verordening/
bijzondere wetten
Meldingen
• Het produceren van maximaal 20dB(A)
extra geluid t.b.v. het Voorwinden
Hiaten Open Tennistoernooi, Reeweg
79, van 20.00 uur op 16 juni 2017 tot
01.00 uur op 17 juni 2017, 2e melding.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Antoniuslaan 39, realiseren tuinhuis/

overkapping, -bouwen, 25 april 2017
• Noordeinde 11, nieuw ontwikkelen
van een tankstation inclusief tankshop
en carwashgelegenheid, -bouwen, -handelsreclame maken, -handelsreclame
toestaan, -uitweg maken, hebben of
veranderen, -milieu, oprichten van een
inrichting, 26 april 2017
• Onderdijkse rijweg 388, bouwen van
een woning, -bouwen, -planologisch
afwijken, 1 mei 2017
• Soeteliefskamp 50, het vellen van
een boom, - houtopstand vellen,
15 mei 2017 (particulier)
• Touwslagershof 12, plaatsen dakkapel/
voorzijde, -bouwen, 7 mei 2017
• Vrouwgelenweg 87, het vellen van
een ceder, berk, sierkers en wilg, -hout-

POSTADRES postbus 34
	3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht
telefoon
14 078
e-mail
gemeente@h-i-ambacht.nl
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www.h-i-ambacht.nl

gemeentehia

opstand vellen, 17 mei 2017 (particulier)
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)
• Citroengaarde 17, plaatsen dakkapel/
voorgeveldakvlak, -bouwen,
16 mei 2017
• Evertsenstraat 72, plaatsen dakkapel/
voordakvlak, -bouwen, 16 mei 2017
• van Galensingel, vellen van een

prunus, -houtopstand vellen,
19 mei 2017 (particulier)
• Jacob Catstraat 2, realiseren van dakkapel/voordakvlak en nokverhoging/achterdakvlak, -bouwen, 18 mei 2017
• Noordeinde 11, nieuw ontwikkelen van
een tankstation inclusief tankshop en
carwashgelegenheid, -bouwen, -planologisch afwijken, -uitweg maken, hebben
en veranderen, 18 mei 2017
• Margrietstraat 40, het kappen van een
boomhazelaar (Corylus columa), -houtopstand vellen, 19 mei 2017 (particulier)
• Rietzanger 14, 12, 10, 8, 6, 4, het
bouwen van 6 twee onder een kapwoningen -bouwen, -uitweg maken, hebben of veranderen, 19 mei 2017
• Wilhelminasingel 8, aanbouw achter-

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

zijde van de woning, Vergunningsvrij
-bouwen, verleend voor -planologisch
afwijken, 17 mei 2017
• Wilhelminasingel 8, plaatsen dakkapel/voorgeveldakvlak, - bouwen,
15 mei 2017
*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 voorlopige voorziening. Hebt u vragen? Neem
dan gerust contact op met de afdeling
Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en handhaving), via telefoonnummer 14078.

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 24 mei 2017

