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Activiteitenkalender
n	 	Maandag 6 februari
 20.00 uur 
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

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

 Burgemeester Heijkoop (links) tijdens de oefening op 23 januari 2017. 

Burgemeester oefent mee met brandweer
Burgemeester Jan Heijkoop is als 
portefeuillehouder verantwoorde-
lijk voor de brandweerzorg in zijn 
gemeente. Regelmatig overlegt 
hij met de leiding van de brand-
weer, zodat hij op de hoogte is 
van wat er speelt. Toch is dit na-
tuurlijk heel anders dan het echte 
brandweerwerk. Goede argumen-
ten voor de burgemeester om 
een avond mee te oefenen. 

Tot in de kern betrokken
“Door zelf mee te oefenen raak je 
tot in de kern betrokken en weet 
je voor welke opgaven het brand-
weerpersoneel komt te staan,” 
betoogde de burgemeester. Op 
maandagavond 23 januari 2017 
oefende de burgemeester mee. 
Na instructies gekregen te heb-
ben, volgde een oefening inzet 
gevaarlijke stoffen. Verder werd 
er, na een stukje theorie, een oe-
fening gedraaid op de Reeweg. 

Daarbij werd een inzetoefening 
gesimuleerd, namelijk een lek-
kage van een gevaarlijke stof en 
een betrokken slachtoffer. Het 
tweede deel van de avond sloot 
de burgemeester aan bij een in-
zetoefening in een bedrijfspand 
in Hendrik-Ido-Ambacht. Als lid 
van de aanvalsploeg ging de 
burgemeester met ademlucht op 
zoek naar het slachtoffer, dat ge-
lukkig snel werd gevonden.

Waardering
De burgemeester was na afloop 
onder de indruk van de pro-
fessionaliteit en inzet van het 
brandweerpersoneel. “Het mee 
oefenen was een bijzondere  
ervaring,” aldus  de burgemeester  
Jan Heijkoop. “Ik heb veel 
waardering voor het werk van 
deze mensen, dat zij naast hun  
gewone betaalde werk vervul-
len.”

Drechtraad  
vergadert in 
Landvast, 
Alblasserdam

Tijdens deze Drechtstedendins-
dag op 7 februari 2017 worden 
de films ‘Tomorrow’ en ‘Drecht-
steden Tomorrow’ getoond. Om 
18.00 uur begint het 1e deel 
van de vergadering, om 18.30 
uur wordt gezamenlijk gege-
ten.

Om 20.10 uur, na het fractie-
overleg, beginnen de Car-
rousels: Carrousel Bestuur & 
Middelen bespreekt de ge-
actualiseerde begroting 2017 
Gemeenschappelijke Regeleing 
Drechtstden. Carrousel Sociaal 
bespreekt de Kostendelers-
norm.

Hierna, naar verwachting rond 
21.00 uur, wordt het 2e deel 
van de Drechtraadsvergadering 
gehouden.

U bent ook op deze Drecht-
stedendinsdag van harte wel-
kom. Meer informatie vindt u 
op www.drechtraad.nl, vragen 
kunt u stellen aan 
regiogriffie@drechtsteden.nl.

U bent 75+ of u kunt door 
een beperking niet reizen 
met het openbaar vervoer.

>

Vraag een Drechthopperpas aan bij  
de Sociale Dienst Drechtsteden.

   Bel naar: 
088 505 8505

  Of ga naar: 
mijnDrechthopper  
via drechthopper.nl

  Houd uw pas bij  
de hand

Boek een rit

De Drechthopper is collectief vervoer voor mensen die door een 

beperking geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer 

en voor ouderen vanaf 75 jaar. 

 

De Drechthopper is er voor inwoners van Alblasserdam, Dordrecht, 

Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. 

U heeft een Drechthopperpas nodig om met de Drechthopper te 

kunnen reizen. 

Zo werkt 
de Drechthopper

De Drechthopper haalt u op en brengt u naar een 
bestemming binnen 25 km van uw woonadres

U betaalt aan de chauffeur 
of achteraf via een automatische incasso.

Hoe vraagt u een Drechthopperpas aan?

U kunt een Drechthopperpas aanvragen bij  

de Sociale Dienst Drechtsteden. 

  Kunt u door een beperking niet reizen met het openbaar vervoer? Vul 

het meldingsformulier in op wmodrechtsteden.nl. Een Wmo-consulent 

bespreekt dan met u of de Drechthopper een goede oplossing is voor 

u. Als dat zo is, dan krijgt u een Wmo-indicatie. Dit is nodig om een 

Drechthopperpas aan te kunnen vragen.

   Bent u 75 jaar of ouder? Dan heeft u geen Wmo-indicatie nodig.  

U kunt direct een pas aanvragen via wmodrechtsteden.nl.

 U kunt ook de klantenservice van de sociale dienst bellen via  

 078 770 8910. Dat kan op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur en  

 tussen 13.00 en 15.00 uur.
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U wilt er graag op uit

 Bel 088 505 8505 

 Of ga naar mijnDrechthopper via drechthopper.nl

Houd uw Drechthopperpas bij de hand.

Als u wilt, kunt u meteen uw terugreis of een volgende reis boeken.

Let op: een rit bestellen moet minimaal 1 uur van tevoren. 

Wilt u met de Drechthopper ergens naartoe waar u beslist op tijd moet zijn? 

Reserveer dan een prioriteitsrit. Dit moet minimaal 24 uur van tevoren. 

Hoe bestelt u een rit?



Werk in de wijk

➊  Beukengaarde, Bramengaarde, Walnootgaarde, Druivengaarde, 
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

➍ Van Elkstraat; gedeeltelijk vervangen beschoeiing
 23 januari tot 30 januari 2017 

➎ Bramengaarde 107-115: maken rioolaansluitingen
 23 januari – 27 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 locaties in week 
3 en week 4 2017

Kaartgegevens ©2017 Google

Als zich in onze gemeente of 
regio een groot ongeval voor-
doet, dan wordt u gealarmeerd 
via sirenes. Afhankelijk van de 
omstandigheden loeien de si-
renes in de hele gemeente of 
een deel daarvan. 

De sirenes worden in heel Ne-
derland maandelijks op iedere 
eerste maandag van de maand 
om precies 12.00 uur getest. 
Dat gebeurt ook op maandag 
6 februari 2017. Gaat de sirene 
op een ander moment dan de 
eerste maandag van de maand, 
dan doet u het volgende: Sluit 
ramen en deuren en schakel de 
regionale rampenzender Radio 
Rijnmond in. Radio Rijnmond 
is te ontvangen op 93.4 FM. 

Maandag 
maandelijkse 
test sirenes

Babbeltrucs: 
word geen slachtoffer!

U heeft het waarschijnlijk wel gele-
zen: de laatste tijd zijn Ambachtse 
ouderen slachtoffer geworden van 
babbeltrucs. We willen voorkomen 
dat meer mensen slachtoffer wor-
den. Daarom gaven we onlangs, 
samen met de politie, voorlichting 
aan ouderen.

Babbeltrucs zijn smoesjes waar-
mee oplichters proberen men-
sen thuis te beroven. De recente 
Ambachtse gedupeerden werden 
slachtoffer van een klassieke bab-
beltruc: mensen aan de deur de-
den zich voor als politiemannen in 
burger, kregen daarom toegang tot 
de woning en gingen er met heel 
wat geld vandoor. 

Presentatie
Wijkagenten Ton Brouw en Richard 
Stuij gaven een leerzame presen-
tatie aan de aanwezige ouderen. 
De meeste aandacht ging naar de 
verschillende vormen van oplich-
ting en wat je zelf kunt doen om 
te voorkomen dat je slachtoffer 
wordt van een babbeltruc.  Ook 
was er ruimte om persoonlijk erva-
ringen te vertellen.

Tips
Staat er een onbekende aan uw 
deur? Denk dan aan de belangrijk-
ste tips die de wijkagenten gaven:
1.  Vraag altijd: ‘wie bent u?’ en 

‘wat komt u doen?’;
2.  Vraag altijd naar een legitima-

tiebewijs voor u besluit om de 
persoon binnen te laten

3.  Bel eventueel met het bedrijf 
waarvan hij of zij zegt te zijn en 
vraag of zij inderdaad iemand 
naar uw adres gestuurd heb-
ben.  

Natuurlijk moet u er voor zorgen 
dat uw woning voorzien is van 
goed hang- en sluitwerk, dus goe-
de sloten en scharnieren. Ook goe-
de (buiten)verlichting is belangrijk.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit on-
derwerp? Stuur dan een mail naar 
melding@ambachtveilig.nl met 
daarin uw naam en telefoonnum-
mer. Bij voldoende belangstelling 
organiseren we een nieuwe voor-
lichtingsbijeenkomst.

 Wijkagent Ton Brouw geeft uitleg over babbeltrucs.

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 6 februari 2017, 20.00 uur, Raadzaal gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende vaste punten: opening, 
vaststelling van de agenda, spreekrecht burgers, vragen-
halfuurtje raadsleden, notulen raadsvergadering 12 janu-
ari 2017, lijst van ingekomen stukken en eventuele mede-
delingen, comptabiliteitsbesluit en de sluiting.

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

De raad behandelt de volgende voorstellen:

Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden – Financiën
•  (H) Zienswijze concept geactualiseerde begroting GR 

Drechtsteden
• (H) Inzet mobiliteitssubsidie Antoniuslaan

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
• (H) Aanvraag vangnetregeling Participatiewet

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
•  (H) Vaststellen Bestemmingsplan parapluherziening a/d 

Noord
•  (H) Vaststellen Bestemmingsplan parapluherziening 

Niessen

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 verga-
dering. Dit moet u ten minste twee werkdagen voor de 
vergadering melden bij de griffier. De griffier is bereik-
baar 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 telefoon-
nummer.

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.

Officiële publicaties

Bekendmaking

Aanwijzingsbesluit Honden Natuur- en 
recreatieschap IJsselmonde 2016
Het Dagelijks Bestuur van de 
Gemeenschappelijke regeling voor het 
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 
maakt bekend dat zij op  
9 december 2016 het Aanwijzingsbesluit 
Honden Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde 2016 heeft vastgesteld. Het 

aanwijzingsbesluit treedt in werking op 
de dag na bekendmaking.
 
Ter inzage
Het Aanwijzingsbesluit Honden Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde 2016 ligt met 
ingang van 1 februari 2017 gedurende 6 
weken voor een ieder ter inzage in de 
publiekshal van het gemeentehuis. Een 
ieder kan op verzoek tegen betaling van 
de kosten een afschrift krijgen van de 
genoemde besluiten. Tegen dit besluit 

kan door een belanghebbende binnen 
zes weken na de datum van publica-
tie een bezwaarschrift worden inge-
diend bij het Dagelijks Bestuur van de 
Gemeenschappelijke regeling Natuur- en 
recreatieschap IJsselmonde, Postbus 341, 
3100 AH Schiedam. Voor inhoudelijke 
vragen over het aanwijzingsbesluit en 
de bekendmaking ervan kunt u contact 
opnemen met Marleen Dings, adviseur 
Recreatie bij Staatsbosbeheer, telefoon 
(010) 298 1010. 

ALGEMENE PLAATSELIJKE 

VERORDENING/BIJZONDERE 

WETTEN

Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Ontheffing is verleend voor het geluid 
wat wordt geproduceerd door heiwerk-
zaamheden in de nacht van 
6 op 7 februari 2017 tussen 21:00 en 

04:30 uur tot 60 dB(A) langs de A16 ter 
hoogte van de Langeweg en de Hoge 
Boogerd, datum besluit 26 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 voorlo-
pige voorziening. Hebt u vragen? Neem 
dan gerust contact op met de afdeling 
Publiekszaken (vergunning en handha-
ving), via telefoonnummer 14 078.

Vervolg officiële publicaties z.o.z.

AFVAL IN DE 
JUISTE BAK

WWW.H-I-AMBACHT.NL/AFVAL



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 1 februari 2017

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Waelneslaan 1, bouwen van een nok-
verhoging, -bouwen, 20 januari 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)
• Achterambachtseweg 49, plaatsing 
van tijdelijke woonunit voor een peri-
ode van 3 jaar, achter bestaand 
   te renoveren woonhuis, -planologisch 
afwijken, -bouwen, 24 januari 2017
• Schildmanstraat 17, plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde en het aan-
brengen van een nokverhoging, -bou-
wen, 30 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 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


