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Woensdag 12 april 2017

Fedde is onze 30.000ste Ambachter
De familie Hak kreeg zaterdag
kraambezoek van burgemeester
Jan Heijkoop. En niet zomaar.
Op 30 maart werd hun baby
Fedde namelijk geboren als de
30.000ste inwoner van HendrikIdo-Ambacht.
Extra bijzonder
“Er worden in Ambacht ieder
jaar zo’n 400 baby’s geboren,”
vertelt burgemeester Heijkoop,
“Dat aantal is al jaren vrijwel hetzelfde, evenals het sterftecijfer
van ongeveer 200 inwoners per
jaar. Natuurlijk is iedere baby bijzonder, maar op deze kersverse
30.000ste inwoner zijn we als gemeente extra trots.”

n Burgemeester Jan Heijkoop: “Op deze kersverse 30.000ste inwoner zijn we als gemeente extra trots.”

Mijlpaal
Waar de Ambachtse bevolking
voorheen met zo’n 1.000 inwoners per jaar groeide, stijgt het

aantal personen dat zich vast in
Ambacht vestigt sinds 2012 met
ongeveer 300 per jaar. Al een
paar jaar zijn er meer dan 29.000
Ambachters en liet nummer
30.000 op zich wachten, maar
deze mijlpaal is nu een feit. Reden voor dubbele felicitaties aan
de familie Hak en beschuit met
muisjes. Natuurlijk hoort er bij
deze gelegenheid een passend
kraamcadeau, namelijk een stoere romper waarop de reden van
dit kraambezoek te lezen is. Ook
aan de ouders en twee oudere
broers van Fedde is gedacht.
Balans
“In Ambacht wonen nog steeds
meer vrouwen dan mannen,”
weet burgemeester Heijkoop,
“De familie Hak brengt het aantal
mannen en vrouwen in Ambacht
in elk geval meer in balans.”

Ambacht staat weer in bloei!
Activiteitenkalender
n Z aterdag 15 april
Van 11.00 tot 13.00 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1
n M
 aandag 17 april
Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1
n D
 insdag 18 april
Om 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis
n W
 oensdag 19 april
Om 20.00 uur
Commissie RZ De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
n D
 onderdag 20 april
Om 20.00 uur
Commissie ABA - Financiën
Raadzaal gemeentehuis
n Z aterdag 22 april
Van 11.00 tot 13.00 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1
n D
 onderdag 27 april
Hele dag
Koningsdag
Activiteiten in de hele
gemeente
n D
 onderdag 4 mei
19.00 - 21.00 uur
Dodenherdenking
Vanaf gemeentehuis
n M
 aandag 8 mei
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

Hoera het is lente
De eerste zonnestralen komen
door en de natuur komt weer tot
leven. De lente is overal om ons
heen goed te zien in Hendrik-IdoAmbacht. Het is een mooi gezicht,

alles staat weer in bloei.
Het gras groeit en wordt volop
gemaaid. Verder zijn de bijen en
hommels weer hard aan het werk.
Het groenonderhoud draait op
volle toeren.

Kleurenpracht
Wat opvalt is een kleurenpracht
aan bloeiende bomen en struiken.
Maak eens een wandeling of ga
een stukje fietsen door onze mooie
gemeente. Je wordt getrakteerd op

prachtige kleuren. Een voorproefje
hiervan zijn deze prachtige foto’s.
Deze foto’s spreken voor zich;
het is lente in Ambacht!

Etensresten bij GFT: eitje!
Heeft u ook al zin in de Paasdagen?
Gezellig samen tafelen en leuke
recepten uitproberen?
Al het afval van groente, fruit én
etensrestjes van de paasbrunch
mogen in de GFT-bak. GFT plus
etensresten zijn nuttige ingrediënten voor groen gas waarop we
weer maaltijden kunnen koken.
Knutselen met afval
Veel kinderen vinden het leuk om
zelf vrolijke paasversieringen te
maken. Wist u dat dit ook kan
met uw eigen huishoudelijk afval? Een konijn in een mandje,
een kip of een kuikentje. Het zijn

wat voorbeelden van wat er met
knutselspullen en wat simpel afval te maken is. Bruikbaar afval
is bijvoorbeeld een melkpak, een
eierdoos en een wc-rol. Leuk om
samen met elkaar creatief bezig
te zijn met knutselen en met recycling tijdens het Paasweekend.
Het is belangrijk om kinderen bewust te maken van soorten afval
en mogelijkheden van hergebruiken en recycling. Door te knutselen met eigen afval dragen zij bij
aan een schoner milieu.

Voor meer informatie over afval
scheiden kijk op www.hvcgroep.nl.

Vuilnisman
een dagje vrij

Openbare commissievergaderingen april

Werk in de wijk

Op maandag 8 mei 2017 vergadert de gemeenteraad. Als voorbereiding daarop vergaderen de commissies in april.
Op maandag 17 april Tweede
Paasdag is de vuilnisman een
dagje vrij. Ook de Milieustraat
is dan 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.

Wilt u ook een
Groen Dak?

Hebt u een aanbouw- of
schuurdak dat er grijs en
grauw uitziet? En wilt u liever
dat uw buurt groener wordt?
Doe dan mee met de actie
“Groene Tornado”! U kunt u
uiterlijk 14 april aanmelden via
de site hia@groenetornado.nl.
Kijk voor meer informatie op
www.h-i-ambacht.nl/ik-woon/
duurzaam/groene-tornado
Zo maken we Ambacht samen
groener!

50 jaar
getrouwd

n Het echtpaar Lodder-Temmer
was op 10 maart 2017 vijftig
jaar getrouwd. Burgemeester
Jan Heijkoop heeft hen gefeliciteerd met hun gouden huwelijk.

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

Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan de volgende
vaste agendapunten: opening, vaststelling van de agenda, spreekrecht burgers, besluitenlijsten, mededelingen en ingekomen stukken,
informatie van het college/portefeuillehouder, agendapunten volgende vergadering en sluiting. De commissievergaderingen vinden plaats
in de raadzaal van het gemeentehuis.
De specifieke agendapunten vindt u hieronder per commissie vermeld:
Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Dinsdag 18 april, 20:00 uur
• Besluitenlijst vergadering commissie WOS 27 maart 2017.
• Zienswijze begrotingswijziging 2017 Serviceorganisatie Jeugd.
• Uitwisseling regionale samenwerking.
• Memo rapportage 3 Decentralisaties 2016-2017.
• Presentatie participatieplekken.
• Stand van zaken nieuw zwembad.
Ruimtelijke Zaken en de Volgerlanden
Woensdag 19 april, 20:00 uur
• Besluitenlijst vergadering commissie RZ-de Volgerlanden
21 maart 2017.
• Voorstel grof afval inzamelen tegen betaling.
• Uitwisseling regionale samenwerking.
• Presentatie en consultatie Woonvisie.
Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden
Donderdag 20 april, 20:00 uur
• Besluitenlijst vergadering commissie ABA-Financiën 25 januari 2017.
• Verordening aanwijzen trouwlocaties.
• Investeringskrediet aankoop de Baak 16.
• Uitwisseling regionale samenwerking.
• Verzoek CBS vaststellen inwoneraantal.
• Veiligheidsrapportage met vertegenwoordigers politie en brandweer.
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 spreekrecht 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 bedraagt dertig minuten. Meer over het spreekrecht kunt u
lezen in de gemeentegids en op de gemeentesite.
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➊ Iepengaarde, Wijngaarde en Sophiapromenade; bouwen appar-

tementsgebouw Palissade
22 februari 2016 – 30 juni 2017

➋ 	Driehoek Krommeweg, Sophialaan, Ambachtsezoom; bouwen

woningen (fietspad langs Krommeweg tussen Ambachtsezoom
en Sophialaan afgesloten)
4 juli 2016 – 14 april 2017

➌ Nijverheidsweg; vervangen riolering vanaf kruising

Antoniuslaan-Nijverheidsweg tot halverwege distributiecentrum
van PLUS (fase 3)
2 april – 10 mei 2017

➍ Bestraten voorterrein gemeentehuis

16 maart – 20 april 2017

➎	Herbestrating ventweg en parkeervakken thv Dorpsstraat 128-

132
18 april – 12 mei 2017

➏ Watergang langs Bongerd: baggeren

6 april – 12 april 2017

➐	Kruising Bongerd-Mispelgaarde-Elzengaarde: opnieuw bestraten

10 april – 14 april 2017

➑	Watergangen langs driehoek Krommeweg, Sophialaan, Am-

bachtsezoom: baggeren
13 april – 21 april 2017

Geheel Hendrik-Ido-Ambacht
• Veegwagen
• Rioolwerkzaamheden; uitvoeren van lokale reparaties (voornamelijk van binnenuit) verspreid over de gemeente; week 10 tot en met
week 20 2017
• Herstelwerkzaamheden aan trottoirs en parkeervakken op diverse
locaties in de wijk Krommeweg; vanaf heden gedurende de eerstkomende maanden
• Bestratingswerkzaamheden bij diverse bushaltes in verband met
toegankelijkheid door de gehele gemeente week 10 t/m 17
• Maaien, schoffelen, hagen knippen c.a. vanaf heden tot oktober
door de gehele gemeente
• Kolken zuigen week 14 t/m 26 door HVC door de gehele gemeente
• Rooiwerkzaamheden door de gehele gemeente op diverse locaties

Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2017-2
Het Drechtstedenbestuur heeft in
de vergadering van 6 april 2017 de
Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2017-2 vastge-

steld. Deze beleidsregels treden
op 1 mei 2017 in werking.

ten aanzien van de huishoudelijke
ondersteuning.

De nieuwe beleidsregels bevatten
een verduidelijking van het beleid

Wilt u de Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke

ondersteuning Drechtsteden 20172 inzien, kijk dan op de website
van de Sociale Dienst Drechtsteden
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Officiële publicaties
Kennisgeving
Algemene plaatselijke verordening/
bijzondere wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen*
• Het doorkomen van de professionele
wielertocht “New Energy Tour” op zaterdag 20 mei 2017 conform vastgestelde
route, datum besluit 4 april 2017.
• Het produceren van geluid middels

geluidsinstallatie op zaterdag 8 april
2017 van 10:00 uur tot 17:00 uur bij de
Sophiapromenade 70, datum besluit 4
april 2017.
• Het plaatsen van een promotiepartytent op zaterdag 22 april 2017
bij het winkelcentrum De Schoof,
zaterdag 6 mei 2017 bij het winkelcentrum Louwersplein en op zaterdag
27 mei 2017 bij het winkelcentrum
Hoogambacht voor een periode van

09:00 tot 16:00 uur, datum besluit
4 april 2017.
• Het organiseren van het evenement
t.b.v. “Koningsdag 2017” op
27 april 2017 in de gehele gemeente,
datum besluit 6 april 2017.
• Het organiseren van een kermis van
19 t/m 27 april 2017 m.u.v.
23 april 2017 op het Burgemeester
Hofplein, datum besluit 6 april 2017.
• Het plaatsen van objecten op

27 april 2017 volgens opsteltekening
t.b.v. het evenement “ Koningsdag
2017” in de gehele gemeente, datum
besluit 6 april 2017.
• Het plaatsen van objecten van
15 t/m 28 april 2017 t.b.v. de kermis
volgens opsteltekening op Burgemeester
Hofplein, datum besluit 6 april 2017.
• Het plaatsen van kampeermiddelen
op het Burgemeester Hofplein van
15 t/m 28 april 2017 t.b.v. de tijdelijke

huisvesting van de exploitanten van de
kermisattracties, datum besluit
6 april 2017.
• Het produceren van geluid middels
geluidsinstallatie op 27 april 2017 van
06.00 tot 23.00 uur t.b.v. het evenement “Koningsdag 2017” in de gehele
gemeente, datum besluit 6 april 2017.
• Het produceren van geluid middels
geluidsinstallatie op 19 t/m
27 april 2017 m.u.v. 23 april 2017

Officiële publicaties
t.b.v. de kermis tijdens de draaiuren
op het Burgemeester Hofplein, datum
besluit 6 april 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 14 078.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Louwersplein 1, het realiseren van
gevelreclame en het plaatsen van een
afzuiginstallatie op het dak,
-bouwen, -handelsreclame maken,
-handelsreclame toestaan, 7 maart 2017
• Rietzanger 4 t/m 14, bouwen van 6
twee onder een kapwoningen, -bouwen,
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gemeente@h-i-ambacht.nl
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www.h-i-ambacht.nl

gemeentehia

-uitweg maken, hebben of veranderen,
21 februari 2017
• Vrouwgelenweg 26, bouwen van een
woning, -bouwen, -planologisch afwijken, 30 maart 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)
• Koolwijk 17, plaatsen dakkapel op
het voordakvlak, -bouwen, 7 april 2017
• Vijverhof ter hoogte van huisnummer
45, het kappen van 2 houtopstanden,
-houtopstand vellen, 7 april 2017
• Watersnip 13, realiseren van een
woning, -bouwen, 3 april 2017
• Weteringsingel 182, het plaatsen van
een berging en schutting, -bouwen,
7 april 2017

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

*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 12 april 2017

