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Woensdag 18 januari 2017

Gladheidsbestrijding

Wegen preventief strooien

De periode van kou en vorst is
weer aangebroken. Wegen worden preventief gestrooid als er
kans bestaat op gladheid. Alle
wegen, fietspaden en stoepen
strooien is fysiek en financieel niet mogelijk. Wel worden
de belangrijkste hoofdwegen,
doorgaande wegen, ontsluitingswegen en de belangrijkste
fietsroutes zoals de school- en
thuisroutes, als eerste gestrooid.
Op belangrijke locaties zoals
bruggen, bushaltes en bejaardencentra wordt handmatig gestrooid. Hiervoor is een strooiplan
opgesteld met de strooiroutes.
Gladheid is werk voor ons allemaal
Uw huisstoep en die van uw buren wordt dus niet gestrooid of
geveegd. Ook normale woonstraten niet. Wel zijn er strooizoutkisten geplaatst, waar u gratis een
emmertje strooizout kunt halen
om de stoep begaanbaar te houden. Echter gladheid ligt altijd op
de loer bij winterse omstandigheden. Gebruik winterbanden en

Activiteitenkalender
n M
 aandag 23 januari
20.00 uur
Commissie W.O.S.
Raadzaal gemeentehuis
n D
 insdag 24 januari
20.00 uur
Commissie R.Z. De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
n W
 oensdag 25 januari
20.00 uur
Commissie A.B.A.-Financiën
Raadzaal gemeentehuis
n M
 aandag 6 februari
20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

Strooizoutkisten
Op de volgende locaties staan
witte kisten met strooizout:
- Winkelcentrum De Schoof: (2
kisten) in het midden van het
marktterrein en naast het openbare toilet.
- Winkelcentrum Brederodehof:
op het plein van de zaterdagmarkt
- Winkelcentrum Reeweg: op het
parkeerterrein, hoek kruising
Reeweg-Weteringsingel
- Winkelcentrum Louwersplein:
langs de Avelingen naast cafetaria Regina
- Winkelcentrum Hoogambacht:
aan de Druivengaarde ter hoogte van cafetaria Verhagen
De zoutkisten zijn gedurende
de vorstperiode vrij toegankelijk
en worden daarna afgesloten.
Kortom, ook uw inzet is belangrijk. Gladheidsbestrijding is werk
voor ons allemaal! Kijk voor
meer informatie op de website
www.h-i-ambacht.nl/gladheid.

Wandelt u 20 januari
Deli-Jack: Na besparen
mee in de Crezéepolder? komt duurzaam opwekken
Tussen Hendrik-Ido-Ambacht en
Ridderkerk ligt een prachtig nieuw
natuur- en wandelgebied. U kunt
hier oog in oog komen te staan
met de bever terwijl boven uw
hoofd de visarend in de opkomende vloed naar een visje speurt. Op
20 januari 2017 kunt u tijdens een
begeleide wandeling kennismaken
met de Crezéepolder. Tussen 14.00
en 15.30 uur vertrekt er om het
kwartier een wandelgroep.
Onderweg ontmoet u deskundige
vertellers die u bijpraten over de
bijzondere relatie tussen de Crezéepolder en getijdenrivier de
Noord.

De wandeltocht duurt 1,5 uur.
Vanaf 14.00 uur vertrekt om het
kwartier een groep wandelaars
vanaf hofstede de Paradijshoeve,
Oostmolendijk 82 A in Ridderkerk.
Bij terugkomst kunt u nog even
nagenieten met een warme kop
chocolademelk.
Aanmelden
U kunt een mail sturen naar
info@deltanatuur.nl. Na uw aanmelding ontvangt u een persoonlijke starttijd voor de wandeling.
De laatste wandeling eindigt om
17.00 uur.

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

Rectificatie

60 jaar
getrouwd

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

Het echtpaar Van der Leervan Halem (stond vorige
week verkeerd geschreven)
was op 3 januari 2017 zestig
jaar getrouwd. Burgemeester
Jan Heijkoop heeft hen op deze
dag gefeliciteerd met hun diamanten huwelijk.

pas uw rijstijl aan. Dat vermindert
de kans op ongelukken en blikschade.

Deli-Jack is producent van gedroogde
tomaatjes,
gegrilde
groenten, olijven en allerlei mediterrane specialiteiten. Bij de duurzaamheidsscan kwam naar voren
dat Deli-Jack al veel maatregelen
uitvoert. Er wordt in meerdere fracties afval gescheiden en er is veel
aandacht voor energiebesparing.
Zo is er in het hele pand LEDverlichting, zijn koel- en perslucht
frequentiegeregeld en gaat ventilatie in vriezers automatisch uit bij
het openen van de deuren. Toch
blijft het elektriciteitsverbruik binnen de bedrijfsvoering de grootste
milieu-impact hebben. Deli-Jack
onderzoekt nu of het zelf elektriciteit kan opwekken.
Deli-Jack heeft een groot dak dat
zeer geschikt is voor zonnepanelen. In de scan is berekend dat
Deli-Jack daar minimaal 20% van
haar elektriciteit kan opwekken.
Een installateur werkt dit nu verder uit en kijkt ook naar windenergie en subsidies.
Deli-Jack betaalt als grootverbruiker minder energiebelasting, de
prijs per kWh is slechts een derde
van de consumentenprijs. Zonne-

panelen verdienen zich daarom
veel minder snel terug. Echter,
zonnepanelen zijn financieel wél
interessant voor winstgevende
bedrijven; het rendement is veel
hoger dan dat van een spaarrekening.

Duurzaamheidsestafette en
Milieubarometer
Bedrijven kunnen zich aanmelden
voor de duurzaamheidsestafette
via ondernemen@h-i-ambacht.nl.
Ondernemers
ontvangen
een
duurzaamheidsscan en een op
het bedrijf toegespitst rapport
met tips om kosten en energie
te sparen van Stichting Stimular. Daarnaast biedt de gemeente
gratis startabonnementen voor
de Milieubarometer aan via
www.milieubarometer.nl/aanbod.
De gemeente organiseert de duurzaamheidsestafette als onderdeel
van het actieplan duurzaamheid.

Militaire
oefening
Van maandag 23 tot en met
donderdag 27 januari 2017
houdt het ministerie van Defensie een militaire oefening.
Het betreft de eindoefening
van de opleiding tot marinier.
Aan deze oefening nemen zeventig personen deel. Ze verplaatsen zich lopend en met
boten door onze regio en worden ondersteund door negen
militaire voertuigen. Ook gebruiken ze (oefen)munitie. Het
kan dus zijn dat u hier iets van
merkt. We informeren hierover,
zodat u er niet van schrikt.

Leeg zuivelpak, sappak
en conservenblik?

Werk in de wijk

Doe het bij het plastic
HVC verzamelt ook lege pakken
van bijvoorbeeld sap en zuivel en
blik in. U kunt uw lege pakken en
blik, samen met het plastic verpakkingsafval in de plastic inzamelzakken aanbieden.
Een vuilniszak vol per week
Hendrik-Ido-Ambacht en HVC werken samen om waardevolle grondstoffen uit afval te behouden en
opnieuw te gebruiken. U kunt daar
eenvoudig aan bijdragen. Een gezin heeft gemiddeld elke week een
vuilniszak vol lege blikjes, pakken
en plastic verpakkingen. Dit zit nu
vaak nog in het restafval en dat
is zonde. Want door die wel apart
te houden, kunnen de waardevolle
grondstoffen worden hergebruikt.
- Plastic afval is goed te recyclen,
waardoor er weer nieuwe kunststof producten van kunnen worden gemaakt.

- De lege pakken worden in drie
grondstoffen gesplitst: papier,
plastic korrels en granulaat voor
aluminium. Minstens 70% van de
lege pakken kan worden gerecycled.
- Het blik wordt samen met staal
omgesmolten. Het vloeibare staal
wordt in mallen gegoten of gewalst in platen, gesneden en opgerold. In Nederland wordt 91%
van het blikafval hergebruikt.
Meer informatie is te vinden op
www.indegoeiebak.nl.
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➊B
 eukengaarde, Bramengaarde, Walnootgaarde, Druivengaarde,

Plastic inzamelzakken
Gratis inzamelzakken voor plastic
verpakkingsafval, lege pakken en
blik zijn online verkrijgbaar via
www.hvcgroep.nl of door te bellen
met de klantenservice van HVC via
0800-0700.

Van uw plastic, blik en pak worden
nieuwe producten gemaakt
Al uw plastic verpakkingsmateriaal,
conservenblikjes, lege
pakken sap en zuivel
horen in de inzamelzak.

Bessengaarde en Bongerd; bouwen woningen
11 maart 2015 – 10 maart 2017

➋ Iepengaarde, Wijngaarde en Sophiapromenade;

bouwen appartementsgebouw Palissade
22 februari 2016 – 30 juni 2017

➌ Driehoek tussen Krommeweg, Sophialaan, Ambachtsezoom;

bouwen woningen (fietspad langs Krommeweg tussen
Ambachtsezoom en Sophialaan afgesloten)
4 juli 2016 – 10 maart 2017

lege pakk
en
en blik
bij plastic!

➍ Van Elkstraat; gedeeltelijk vervangen beschoeiing

23 januari tot 30 januari 2017

Geheel Hendrik-Ido-Ambacht
• Veegwagen
• Rioolwerkzaamheden; reinigen en inspecteren en uitvoeren van
lokale reparaties (voornamelijk van binnenuit) verspreid over
de gemeente; week 48 t/m week 10 in 2017
• Onderhoud kunstwerken op diverse locaties week 3 tot en met
week 12 2017
• Onderhoud huisaansluitingen riool op diverse locatie in week 3
en week 4 2017

indegoeiebak.nl

Officiële publicaties
Algemene plaatselijke
verordening/Bijzondere
wetten
Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
•Het verruimen van het sluitingstijdstip
van 4 op 5 februari 2017 tot 03.00 uur,
10 op 11 juni 2017 tot 03.00 uur en
28 op 29 oktober 2017 tot 03.00 uur in
Cultureel Centrum Cascade, Hoge Kade
50, datum besluit 12 januari 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
Publiekszaken (vergunning en handhaving), via telefoonnummer 14 078.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Frankepad, vellen van 3 bomen,

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

-houtopstand vellen, 9 januari 2017
• Nijverheidsweg, vellen van 7 bomen,
-houtopstand vellen, 3 januari 2017
• Oemstraat 7, plaatsen dakkapel/voorgeveldakvlak, -bouwen,
23 december 2017
• Witte de Withstraat 16, plaatsen
dakkapel voor-en achtergeveldakvlak,
-bouwen, 2 januari 2017
* Op www.h-i-ambacht.nl/bomenkap
vindt u de overzichten van de te vellen
bomen. 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.

Hoog-Ambacht, plaatsen diverse reclame uitingen, -bouwen, -handelsreclame
maken, -handelsreclame toestaan,
planologisch afwijken, 13 januari 2016

Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
· Banckertplein 21 t/m 211 en 22 t/m
212, versterken van de galerij- en balkonvloeren, -bouwen, 10 januari 2017
· De Raadtweg 4, kappen Westerse
levensboom, -houtopstand vellen
(particulier), 13 januari 2016
· Sophiapromenade, -Laan van Welhorst
(aan, om en nabij Winkelcentrum

*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.

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 18 januari 2017

