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

n	 	Donderdag 1 juni
 20.00 uur
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

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

Kunstmarkt op Zomerparkdag 
Voor het eerst dit jaar kunnen 
kunstliefhebbers op de Zomer-
parkdag hun hart ophalen op 
een heuse kunstmarkt. Het is ge-
heel toevallig dat deze primeur 
samenvalt met het lustrum van 
deze jaarlijkse Ambachtse feest-
dag, maar het maakt de komen-
de editie op 26 augustus nog 
specialer.

Kunst op de kaart 
Cees van Meerten, beeldend 
kunstenaar, is een van de initi-
atiefnemers van de kunstmarkt. 
“In Ambacht zijn er nog niet 
veel mogelijkheden voor kunst, 
maar er is wel behoefte aan,” 
vertelt hij. “Vorig jaar is daarom 
Stichting Het Kunsthuis Hendrik-
Ido-Ambacht opgericht, met als 
doel kunst in Ambacht bereik-
baar en toegankelijk te maken 
voor iedereen. In samenwerking 
met verschillende partijen, zoals 
Hi5Ambacht en Stichting Phila-
delphia, willen we ervoor zorgen 
dat Ambacht weer een plek krijgt 
met cursus-, atelier- en expositie-
ruimten voor onze kunstenaars 

en voor geïnteresseerden uit ver-
schillende doelgroepen. Voor het 
zover is, vormt de Zomerparkdag 
een mooie gelegenheid voor 
onze kunstenaars om hun werk 
te laten zien en om Ambachters 
voor kunst te interesseren.”

Authentiek en aansprekend
Er komen 25 kunstkramen op de 
Zomerparkdag, waar Ambachtse 
kunstenaars hun authentieke 
werk exposeren en eventueel 
verkopen. Het gaat vooral om 
schilder- en keramische kunst. 
Natuurlijk kunt u ook komen 
kijken naar kunstdemonstraties. 
Cees: “We willen de markt uiter-
aard ook aansprekend maken 
voor kinderen. Voor hen is het 
leuk om iets te kunnen doen, dus 
daar willen we ook voor zorgen.”

Interesse?
Wilt u ook exposeren op de 
kunstmarkt tijdens de komende  
Zomerparkdag op zaterdag 26  
augustus? 
Kijk op www.hetkunsthuis-hia.nl 
voor meer informatie.  

De upgrade van de Antoniapol-
der is in volle gang en het is een 
bijzonder traject: bedrijfsleven, 
gemeente en aannemers werken 
daar heel nauw samen aan. 

Onlangs sloeg gemeentesecretaris 
Dré Martens in het bijzijn van bur-
gemeester en wethouders de eer-
ste paal van AREA78 . Dat wordt 
een Experience & Innnovation Cen-
ter waarin bezoekers uit de hele 
wereld de kunststoftoepassingen 
van Bolidt kunnen zien. De ope-
ning staat gepland voor het najaar 
van 2018. 

Grensoverschrijdend
Ook Anouk van den Heuvel, ac-
countmanager bedrijven van de 

gemeente, is enthousiast: “Een 
bedrijf als Bolidt heeft dromen 
en kan deze laten uitkomen. Één 
ervan is AREA78, een ambitieus 
project waarin Bolidt niet alleen 
aan zichzelf denkt, maar waar een 
heel gebied bij betrokken wordt. 
Een gebied waar we als Ambacht 
trots op kunnen zijn. Uniek voor 
Ambacht, uniek voor de regio en 
zeker grensoverschrijdend.”

Contact
Informatie over AREA78 vindt u op 
www.area78.info. Anouk van den  
Heuvel is te bereiken via  
twitter.com/hiaonderneemt, 
078-7702634 en a.vandenheuvel@ 
h-i-ambacht.nl.

Eerste paal AREA78 De Zeester finisht de 
Duurzaamheidsestafette
In het pas gerenoveerde pand van 
gezondheidscentrum de Zeester 
lijken alle besparingsmaatregelen 
al genomen. Er is overal ledver-
lichting, op het dak liggen zon-
nepanelen en de muren zijn extra 
geïsoleerd. Tóch wilde de Zeester 
graag deelnemen aan de duur-
zaamheidsestafette. Het resultaat 
is een compleet besparingsplan.

Besparingsmaatregelen
Iedere behandelkamer heeft een 
boilertje voor warm water dat con-
tinu aan staat. Aan elke behande-
laar is gevraagd of de boiler bui-
ten werktijd uitgezet mag worden. 
Uitzetten gaat automatisch met 
een tijdschakelaar, zo heeft nie-
mand er omkijken naar en wordt 
er toch elektriciteit bespaard. De 
serverruimte werd gekoeld tot 20 
graden. Zo koud is eigenlijk niet 
nodig, omdat veel apparaten ook 
probleemloos werken bij 25 tot 30 
°C. De koeltemperatuur is nu aan-
gepast. Elke graad Celsius die de 
ruimtetemperatuur warmer wordt 
gezet, bespaart 3% op de elektri-
citeitskosten voor koeling. Bij de 
Zeester is een automatisch venti-
latiesysteem dat standaard dag en 

nacht draait. Er hoeft echter niet 
geventileerd te worden wanneer er 
niemand in het gebouw is. De ven-
tilatietijden zijn nu aangepast aan 
de werktijden. Het effect van deze 
besparingsactie was direct op de 
maandfactuur terug te zien. 

Duurzaamheidsestafette en Milieu-
barometer
Het stokje is voor een laatste keer 
doorgegeven, dus opgeven voor 
de estafette is niet meer moge-
lijk. Er kan nog tot oktober 2017 
gebruik gemaakt worden van het 
door de gemeente aangeboden 
gratis startabonnement voor de 
Milieubarometer via www.milieu-
barometer.nl/aanbod. De gemeen-
te organiseerde de duurzaam-
heidsestafette als onderdeel van 
het Actieplan Duurzaamheid.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over be-
sparingsmaatregelen? Kijk dan 
ook eens op www.drechtsteden.
nl/duurzaamheid/duurzaamheid-in-
de-drechtsteden/milieubarometer-
drechtsteden en zie de ervaringen 
van een aantal bedrijven in de re-
gio.

Vuilnisman 
dagje vrij

Op maandag 5 juni, Tweede 
Pinksterdag, is de vuilnisman 
een dagje vrij. Ook de mili-
eustraat is gesloten. Wanneer 
uw vaste inzameldag op een 
feestdag valt, wordt uw afval 
op een andere dag opgehaald. 
Kijk op de digitale afvalkalen-
der via www.hvcgroep.nl of de 
HVC afval-app wanneer dit is.

50 jaar 
getrouwd

n	Het echtpaar Borremans-van 
Bovene was op 17 mei vijftig 
jaar getrouwd. Burgemeester 
Jan Heijkoop heeft hen deze dag 
gefeliciteerd met hun gouden 
huwelijk. Het echtpaar heeft 2 
kinderen en 2 kleinkinderen.

n		Op de 600 heipalen staan de namen van mensen die een bijdrage leverden aan 
het succes van Bolidt en van partijen waar Bolidt graag mee wil samenwerken. 
  Foto: Bolidt

n		Erik Havelaar en Ron van Houten van Gezondheidscentrum De Zeester doen mee 
aan de duurzaamheidsestafette



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

 2 april – 31 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  

➎  Monnen Bogerd; herstraatwerkzaamheden
 5 juni – 9 juni 2017  

➏  Kievit; herstraatwerkzaamheden
 12 juni – 16 juni 2017  

➐ Frans Lebretstraat; herstraatwerkzaamheden
 12 juni – 21 juli 2017  
 

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

locaties in de wijk Krommeweg; gedurende de komende 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
•  Zomerschouw; maaien riet (onder waterlijn) en waterplanten om 

doorstroming te verbeteren, vanaf week 22 t/m 25

Werk in de wijk

Kaartgegevens ©2017 Google

Gemeentewinkel vier 
zaterdagochtenden open
Elk jaar is het voor de start van 
de zomervakantie extra druk in 
de Gemeentewinkel. Veel bewo-
ners komen in die periode naar 
de gemeente om paspoorten en 
identiteitskaarten aan te vragen. 
Om bezoekers tijdens deze drukte 
tegemoet te komen, is de Gemeen-
tewinkel extra open op vier zater-
dagochtenden. 

Op zaterdag 17 juni, 24 juni, 1 juli 
en 8 juli is iedereen welkom vanaf 
9.00 uur tot 12.00 uur. 

Bezoekers zijn op deze zaterdagen 
welkom voor het aanvragen van 
hun: 
• Nederlandse paspoort
• Nederlandse Identiteitskaart
• Rijbewijs
•  Uittreksel / afschrift (kan ook di-

gitaal)
•  Adreswijziging (kan ook digitaal) 
• Ophalen van uw documenten

Voorkom lang wachten
Om lang wachten te voorko-
men, maakt u een afspraak via  
www.h-i-ambacht.nl of belt u naar 
de gemeente. U bereikt ons via  
telefoonnummer 14 078. 

Terrasje pakken? 
Scoor eerst een BOB!

Ga jij binnenkort ook weer van 
het zomerse weer genieten op een 
terrasje? Genieten van een alcoho-
lisch drankje moet kunnen, maar 
het is belangrijk om niet te drin-
ken als je nog moet rijden. 

Rijden onder invloed
Rijden onder invloed van alcohol 
is één van de belangrijkste oorza-
ken van verkeersongevallen. Jaar-
lijks is ruim 20% van de verkeers-

slachtoffers toe te schrijven aan 
een ongeval waarbij alcohol in het 
spel was. Dat zijn jaarlijks meer 
dan 100 dodelijke slachtoffers. 

Een echte BOB heeft 0% op
Spreek van te voren af wie nuch-
ter blijft om de anderen thuis te 
brengen. Zo houden we het ver-
keer veilig. Wil toch iedereen een 
drankje drinken? Bel dan een taxi 
of kies voor het openbaar vervoer. 

Ook als je een
terrasje pakt
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Ruimt u uw 
hondenpoep 
netjes op?

Een hondenbezitter is verplicht 
om de hond aan te lijnen en 
hondenpoep op te ruimen. 
Daarom hebben wij al eerder 
een paar honderd afvalbakken 
geplaatst om de hondenpoep-
zakjes in te doen. Daarnaast 
zijn er sinds vorig jaar ook nog 
26 hondenpoepzakjes-automa-
ten aan de afvalbakken beves-
tigd.

Gratis hondenpoepzakje
Hondenbezitters kunnen gratis 
een hondenpoepzakje pakken 
en direct kwijt in de afvalbak. 
De hoogwaardige honden-
poepzakjes zijn uit de ‘eco 
line’ en gemaakt van suiker-
riet. Hiermee maakt men ook 
nog een milieubewuste en dus 
duurzame keuze. 

Opgeruimd staat netjes
Er zijn nu 26 hondenpoep-
zakjes-automaten op plekken 
waar meldingen waren van 
overlast. Hierbij is rekening ge-
houden met plaatsen waar veel 
hondenbezitters gebruik van 
maken. Dit is vooral het geval 
bij groenstroken en parken. Zo 
maken we Ambacht samen nog 
schoner! Voor alle locaties kijk 
op www.h-i-ambacht.nl/hond

Etensresten krijgen tweede leven in 
groene energiefabriek 

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.

De naam zegt het al: in de groene 
energiefabriek halen we energie 
uit de inhoud van uw groene bak. 
Om precies te zijn; uit etensresten 
en GFT maken we groen gas. Van 
wat er overblijft maken we daarna 
ook nog compost. 

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.  

Het mengsel dat overblijft laten 
we dan een aantal weken liggen 
in een grote loods. Het wordt nog 
een paar keer omgeploegd zodat 
het goed kan composteren. On-
bruikbare delen als stenen of dik-
ke takken zeven we eruit en dan 
houden we uiteindelijk compost 
over. Die kan weer gebruikt wor-
den voor in de akkerbouw of in 
uw moestuin.



Bekendmaking

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘VERSTERKING EN UITBREIDING 
WINKELCENTRUM DE SCHOOF’
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken 
op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
1 juni 2017 tot en met 12 juli 2017 
het voorontwerpbestemmingsplan 
‘Versterking en uitbreiding winkelcen-
trum De Schoof’ met plan-identifica-
tienummer NL.IMRO.0531.bp17WCde-
Schoof-1001 ter inzage ligt.

Voorontwerpbestemmingsplan
Op basis van de marktconsultatie en 
de daaruit voortvloeiende intentieover-
eenkomst is door vastgoedontwikkelaar 
Ten Brinke Poortier Romein een plan 
ontwikkeld om het winkelcentrum De 
Schoof te optimaliseren. Hierbij wordt 
De Schoof aan de zuidwestzijde uitge-
breid met circa 5.500 m2 bruto vloerop-
pervlak (bvo) en met een parkeerterrein 
op maaiveldniveau. Een groot deel van 
de uitbreiding wordt ingevuld door het 
verplaatsen van detailhandelsvestigin-
gen elders uit de gemeente en deze 
te concentreren bij het centrumgebied. 
Deze uitbreiding is voorzien aan de 
zuidwestzijde van het bestaande winkel-
centrum De Schoof op de locatie waar 
nu de Willem de Zwijgerschool is geves-
tigd en voorheen tevens de ABN Amro-
bank. De ontwikkeling van het plan-
gebied aansluitend aan winkelcentrum 
De Schoof is niet passend binnen de 
regels van bestemmingsplan ‘Centrum’. 
Voor deze ontwikkeling is een herzie-
ning van het bestemmingsplan op deze 
locatie noodzakelijk. Met het opgestelde 
voorontwerpbestemmingsplan wordt de 
realisatie planologisch voorbereid.

Stukken ter inzage
Van 1 juni 2017 tot en met 12 juli 2017 
ligt het voorontwerpbestemmingsplan 
‘Versterking en uitbreiding winkelcen-
trum De Schoof’, inclusief de onderlig-
gende stukken ter inzage. U kunt de 
betreffende stukken vinden op de vol-
gende locaties:
- Op www.ruimtelijkeplannen.nl is het 
digitale voorontwerpbestemmingsplan 
geplaatst. Dit kunt u vinden via het 
plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.
bp17WCdeSchoof-1001 
- Een pdf-versie van het voorontwerpbe-
stemmingsplan hebben wij geplaatst op 
de gemeentelijke website 
www.h-i-ambacht.nl/deschoof
- De papieren versie van de stuk-
ken is tijdens de openingsuren in te 
zien in de hal van het gemeentehuis, 
Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht

Reageren op het voorontwerp-
bestemmingsplan?
Gedurende de termijn van terinza-
gelegging kan een ieder zijn of haar 
inspraakreactie indienen op het voor-
ontwerpbestemmingsplan. Om van deze 
mogelijkheid gebruik te maken kunt 
u uw inspraakreactie uiterlijk 12 juli 
2017 schriftelijk indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 
AA te Hendrik-Ido-Ambacht.

ONTWERPBESLUIT BESTEMMINGSPLAN 
‘ZWEMBAD DE LOUWERT’
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken 
op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
donderdag 1 juni 2017 tot en met 
woensdag 12 juli 2017 voor een ieder 
ter inzage ligt het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Zwembad De Louwert’ met 
identificatienummer: NL.IMRO.0531.
bp21ZwembadLouwert-2001
Het bestemmingsplan maakt het moge-
lijk het nieuwe ‘zwembad De Louwert’ 

te bouwen. Omdat het nieuwe zwembad 
niet past in het bestaande bouwvlak is 
een nieuw bestemmingsplan noodza-
kelijk. Uitgangspunt is dat het nieuwe 
zwembad naast het bestaande zwem-
bad moet worden gebouwd, om zo het 
bestaande zwembad gewoon nog te 
kunnen gebruiken tijdens de bouw. 

Stukken ter inzage
Van donderdag 1 juni 2017 tot en 
met woensdag 12 juli 2017 liggen het 
ontwerp van het bestemmingsplan 
‘Zwembad De Louwert’ inclusief de 
onderliggende stukken, ter inzage. U 
kunt de betreffende stukken vinden op 
de volgende locaties:
• Op www.ruimtelijkeplannen.nl is 
het digitale ontwerpbestemmingsplan 
geplaatst. Dit kunt u vinden via het 
planidentificatienummer NL.IMRO.0531.
bp21ZwembadLouwert-2001
• Een pdf-versie van het ontwerp-
bestemmingsplan hebben wij geplaatst 
op de gemeentelijke website  
www.h-i-ambacht.nl, onder <ik woon>, 
<ruimtelijke projecten>, <bestemmings-
plannen>, <in procedure>.
• De papieren versie van de stuk-
ken is tijdens de openingsuren in te 
zien in de hal van het gemeentehuis, 
Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-
Ambacht. 

Indienen van zienswijzen 
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan iedereen zienswijzen indienen 
over het ontwerpbestemmingsplan. 
Een zienswijze moet schriftelijk inge-
diend worden bij de gemeenteraad van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. 
Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen kunt u vóór 1 juli 2017 een 
afspraak maken met dhr. R. Veeke van 
de afdeling Beleid en Ontwikkeling op 
telefoonnummer (078) 770 2614. 

Kennisgeving

Algemene plaatselijke verordening/
bijzondere wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Het organiseren van een rommel-
markt op 17 juni van 08:00 uur tot 
17:00 uur op de Sophiapromenade voor 
locatie Sophiastaete, zorgcomplex De 
Blije Borgh, datum besluit 22 mei 2017.
• Het organiseren van een evenement 
t.b.v. “Eindejaarsfeest” op 30 juni 
2017 van 12:00 uur tot 21:00 uur op 
het schoolplein van Kindcentrum de 
Wijngaard, Druivengaarde 9, datum 
besluit 22 mei 2017.
• Het produceren van max. 70dB(A) 
geluid middels geluidsinstallatie op 30 
juni 2017 van 16:00 uur tot 19:00 uur 
op het schoolplein van Kindcentrum 
de Wijngaard, Druivengaarde 9, datum 
besluit 22 mei 2017
• Het organiseren van een evenement 
t.b.v. “Scholensportdag” op 2 juni 2017 
van 08:00 uur tot 16:00 uur op het 
parkeerterrein voor de Ridderhal, Hoge 
Kade 60, datum besluit 22 mei 2017

Geweigerde vergunningen/ontheffingen* 
• Het inzamelen van textiel in 2018 
door Second Life Textile voor Pink 
Ribbon, datum weigering 22 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 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.

Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Aardbeigaarde 32, plaatsen dakkapel/
voorgeveldakvlak, -bouwen, 
24 mei 2017   
• Kersengaarde 18, realiseren dakop-
bouw, -bouwen, -planologisch afwijken,  
24 april 2017  
• Louwersplein 27, aanbrengen handels-
reclame op de gevel en plaatsen van 
3 vlaggenmasten , -bouwen, -handelsre-
clame maken, handelsreclame toestaan, 
12 april 2017
• Vrouwgelenweg 34, realiseren woning 
met garage en kantoor, -bouwen, 
-planologisch afwijken, 28 april 2017
• Watersnip 1, bouwen woning, 
-bouwen, 20 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)
• Snoek 30, realiseren dakkapel/
voorzijde, -bouwen, 24 mei 2017
• Tromplaan 49, plaatsen infozuil, 
-bouwen, handelsreclame maken, 
handelsreclame toestaan, 23 mei 2017
• Waelneslaan 10, plaatsen 3 dakkapel-
len, -bouwen, 24 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 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 31 mei 2017

Agenda openbare raadsvergadering
Donderdag 1 juni 2017, 20.00 uur, Raadzaal gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende vaste punten: opening, vaststelling van de agenda, 
spreekrecht burgers, vragenhalfuurtje raadsleden, notulen raadsvergadering 8 mei 
2017, lijst van ingekomen stukken en eventuele mededelingen, comptabiliteitsbesluit 
en de sluiting.

Op grond van de adviezen van de raadscommissie zijn de raadsvoorstellen onderver-
deeld in hamerstukken (H) en debatstukken (D).

De raad behandelt de volgende voorstellen:

Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden – Financiën
7.1 (D) Zienswijzen begrotingen Verbonden Partijen.

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
8.1 (D) Kredietaanvraag zwembad De Louwert.
8.2 (H) Evaluatie Sociaal Wijkteam.

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
9.1 (H) Evaluatie Actieplan Duurzaamheid 2016

9.2 (D) Financiële afhandeling Perenlaantje
9.3 (H) Jaarverslag De Volgerlanden 2016
9.4 (D) GREX De Volgerlanden

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? Maak dan gebruik van het spreekrecht 
aan het begin van de vergadering. Dit moet u ten minste twee werkdagen voor de ver-
gadering 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. Wan-
neer 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 bedraagt dertig minuten. Meer over het spreekrecht kunt u lezen in 
de gemeentegids en op de gemeentesite.


